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VOORWOORD
Op zondag 21 april schrijven we alweer Erfgoeddag 2013. Maar het blijft niet bij schrijven: er
worden overal inspanningen geleverd, afspraken gemaakt, het thema “ Stop de tijd” wordt
uitgediept, er worden experimentele activiteiten op touw gezet: kortom er wordt gezocht om
mensen boeiend te betrekken bij de uitwerking.
Sommigen vragen zich af: “Wat versta je dan onder cultureel erfgoed”?
De brochure definieert dit erfgoed als datgene wat we van vorige generaties hebben geërfd
en waarvoor we nu nog zorg dragen, soms nostalgisch gekoesterd, om het op onze beurt
weer te transfereren naar de volgende generaties.
Elke generatie legt zijn eigen klemtonen en kiest eigen waardepatronen. Deze
waardepatronen worden vaak heel personalistisch benaderd. Fervente aanhangers creëren
een eigen identiteit, tegenstanders vinden bepaalde initiatieven overbodig en zinloos:
Waarom aandacht besteden aan de mens van 40.000 jaar geleden? Er is zoveel te doen op
de dag van vandaag?
Dit verklaart meteen waarom een assemblage van potscherven uit de middenbronstijd
(2000-1500 vóór Chr.) of pijpenkoppen – en stelen uit de 17de eeuw – eerst volkomen
waardeloos lijken – vervolgens toch een belangrijke erfgoedwaarde krijgen als roerend
erfgoed dat tastbaar en verplaatsbaar is.
Sommigen blijven zich hechten aan de geschiedenis, de tijd vanaf het ontstaan van de
geschreven bronnen en vinden archeologisch onderzoek overbodig. “ Niet alles wat uit de
grond komt is erfgoed” of “ Ons tijdschrift willen we enkel historisch profileren: archeologie
hoort alleen thuis in een archeologische publicatie”. Dit is een persoonlijke optie.
Maar wat dan met het interdisciplinair onderzoek waarin archeologen, historici,
heemkundigen, biologen, paleontologen op heden vruchtbaar samen werken?
Vast staat dat erfgoed mensen raakt. Vandaar die grote belangstelling voor Erfgoed- en
Open Monumentendag (OMD). In de voorbije jaren hebben we met V.O.B.o.W. en de WAR
zoveel mogelijk getracht om op de thematiek van beide dagen in te spelen. Zowel Suzy De
Cock in het museum van Waarmaarde, binnen de perken van haar bewegingsvrijheid, als te
Roeselare op OMD.
Voor het eerst staan we stil in Roeselare bij “Stop de tijd” met de tentoonstelling “Mammoet
en consoorten”. Een tijdsband van 400 tot 200 eeuwen vóór Chr. t.o.v. een veel kortere tijd
van 20 eeuwen erna. Met alle respect voor de man die 2000 geleden is geboren, maar de
wandeling van uit de tijd van de Neanderthaler, ruim 20 à 40.000 jaar geleden is toch enorm
veel langer dan stapvoets rondgaan en blijven stilstaan bij de nog “gelukkig – bewaarde”
kruisbeelden langs onze Roeselaarse straten.
Graag wil ik niet alleen aandacht vragen voor de komende Erfgoeddag, maar eveneens voor
de lezing die we organiseren in het stadhuis van Roeselare op zaterdag 23 maart a.s. om 10
uur.
“Power-point voorstelling” door Jasper Deconinck over de “Gallo-Romeinse vicus van
Harelbeke”. Uitnodiging in dit WAK nr 77. Hartelijk welkom, toegang gratis en warm
aanbevolen.

Jozef Goderis
voorzitter
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15DE EEUWS AARDEWERK DOOK OP ONDER MARKT VAN LICHTERVELDE
Jozef Goderis

In juni 2001 werd bij de heraanleg van de markt in Lichtervelde een belangrijke hoeveelheid
aardewerk aangetroffen. De vondst werd gemeld door de gemeentesecretaris Ivan
Vandenbussche aan het toenmalig Instituut voor het Archeologisch Patrimonium (IAP). De
vondstmelding werd in eerste instantie geregistreerd en beschreven door Marc Dewilde
(Erfgoed onderzoeker archeologie West-Vlaanderen). In afspraak met hem en op vraag van
Filip Vandevijvere, voorzitter Heemkundige Kring Karel Van de Poele en met welwillende
toestemming van Mevr. Burgemeester Ria Pattyn werd ik als V.O.B.o.W.-WAR archeoloog
en ceramoloog uitgenodigd om, indien mogelijk, met het schervenmateriaal verantwoorde
montages te maken. Dit leidde voorlopig tot een 8-tal assemblages of montages (aaneen
gelijmde potscherven), acht archeologische tekeningen en een aantal restauraties.
Situering in tijd en ruimte
In 2001-2002 werd het marktplein van
Lichtervelde heraangelegd. Bij de vorige
aanpak in 1957, werd de marktpomp die
toen in vervallen toestand verkeerde,
stukgeslagen en onder gedolven, deels
onder de markt, deels onder het wegdek van
de aanpalende straten. De pompput werd
afgedekt met een zwaar gietijzeren deksel.

Bij de laatste heraanleg in 2001-2002 van
het marktplein werden in de onmiddellijke
omgeving van de verdwenen pomp een
aantal brokstukken van de pomp, waaronder
de arduinen bol, gerecupereerd. Hierbij
kwam
ook
een
vrij
groot
aantal
aardewerkscherven naar boven. De bol en
het kopstuk van de pomp kregen op de
binnenplaats van het gemeentehuis een
vaste stek, een selectie van het aardewerk
werd tentoongesteld in een vitrine in de
inkomhal. Het is deze collectie die nu nader
werd bestudeerd en op volgende pagina‟s
beschreven.

De waterput en de pomp
Vooreerst werd vast gesteld dat het
aardewerk niet komt uit de pompput, maar
dat het gerecupereerd werd in een depressie
ernaast. Misschien heeft die depressie wel te
maken met de aanlegkuil van de waterput en
het aanvullen ervan. Nazakking zou hier een
verklaring kunnen zijn.1
Lange tijd heeft men gedacht dat die
waterput zou behoord hebben bij een
“verdwenen kasteel” dat ooit op de Markt
zou gestaan hebben. Maar dat lijkt weinig
waarschijnlijk (Sintobin 1952, 32).

Tekening F. Hendrick, Brusselaar die tijdens en kort na
W.O.II verbleef in Lichtervelde.

Wat er ook van zij, van de put is er in de
achttiende-eeuwse archiefstukken al sprake
1
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Persoonlijke communicatie M. Dewilde (07.09.2012)
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en de gevonden scherven wijzen in de
richting van een nog mogelijk veel oudere
constructie.
In 1730 vormt de toen nog open put een
bron van ergernis voor de bewoners van het
centrum. Velen onder hen komen dagelijks
het nodige water putten maar de plaatselijke
kwajongens gooien er allerlei afval in en voor
de late herbergklanten bestaat er gevaar dat
zij erin sukkelen. Daarom wordt er in 1735
een pomp bovenop de put gebouwd.
Het bouwen van die pomp heeft nogal wat
voeten in de aarde gehad. De “wet van
Lichtervelde” vroeg de toelating aan de
dorpsheer voor het bouwen van een
openbare pomp. Maar toen de toelating op

zich liet wachten, liet het college van
burgemeester en schepenen de pomp op
eigen kosten en initiatief bouwen, wat
prompt aanleiding gaf tot een proces
vanwege de heer van Lichtervelde.
Uiteindelijk won de parochie het pleit: de
pomp mocht blijven staan maar moest het
wapenschild van de heer van Lichtervelde
vertonen en was bovendien onderworpen
aan een jaarlijkse vergoeding.
Tegen de Margarethadagen van 1735 is de
constructie afgewerkt, tot “cieraet van de
publieke marct en tot embellissement van de
prochie”. Dat sieraad van de markt werd
afgebroken in 1957 en in 2001 werd de put
weer opengemaakt.

Brokstukken van de pomp boven de marktwaterput, tentoongesteld op de binnenplaats van het gemeentehuis
(foto Jozef Goderis mei 2012)
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Toestand pompput in 2001 (foto Filip Vandevijvere)
De put had een geschatte diameter van 2m en een (eveneens geschatte) diepte van 4,5m.
Bouwkeramiek: rode bakstenen

Aardewerksoorten en vormen in deze
collectie
Het grijze aardewerk (13de -15de eeuw)

een overgangsfase ontstaat van productie
van grijs naar rood aardewerk. Het grijze
aardewerk wordt vanaf de 14de eeuw meer
en meer verdrongen door het rood. Grijs
wordt uiteindelijk vooral in de voorraadsfeer
toegepast bij grote kruiken, kommen, teilen
enz..
Rood aardewerk
Het rode aardewerk is minder poreus dan
het grijze en komt in aanmerking voor
gedeeltelijk of gehele bewerking met
glazuren. Verschillende vormen zijn hier te
onderscheiden. In de beschrijving leggen we
de nadruk op de montages en assemblages
van de scherven die we konden realiseren.

Fragmenten van grijs aardewerk (foto Jozef Goderis)

In deze collectie tellen we slechts vijf
scherven in reducerende bakking (in
zuurstofarme atmosfeer, verkregen in een
gesloten oven). We herkennen een worstoor
van een kom of kruik en een randscherf van
een melkteil. Het geringe aantal grijze
scherven, t.o.v. de vele potscherven in rood
aardewerk is vermoedelijk toe te schrijven
aan het feit dat in de 15de eeuw gaandeweg
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1.Papkom
Dit kommetje heeft een brede manchet- of
bandvormige rand, een schenklip en
vermoedelijk vijf standvinnen. (drie bewaard
en nog ruimte voor twee). In de loop van de
15de eeuw ontwikkelt zich een kleiner
vormtype zonder halspartij . De papkom is
qua vorm verwant met de teilvorm. Een teil is
WAK 77 (2013)

een wijde open vorm. Ze onderscheidt zich
van de gewone kom door de aanwezigheid
van een brede gietsneb of schenklip en door
de afwezigheid in de 15de eeuw
van
grijpelementen. (zoals oren). Wegens zijn
functie als tafelgerei wordt dit vormtype
echter bij de kommen gerekend.

aanwezigheid van de vijf (?) standlobben of
standvinnen.
2. Grape of kookpot
Assemblage van kookpot,
gebakken, kern rood.

extern

grijs

Baktechniek: vermoedelijk eerst gebakken in
een zuurstofrijke atmosfeer van een open
oven. Nadien werd de oven gesloten en zo
ontstond de grijze bovenlaag.
Vormtype:
brede
geprofileerde
manchetvormige
rand,
naar
binnen
afgeschuind en naar buiten afgerond,
worstoor als grijpelement.
Diameter rand: 20,5cm.

figuren 1: papkom

Het exemplaar in deze collectie is inwendig
voorzien van een witte sliblaag of engobe uit
witte pijpaarde waarboven een laagje
loodglazuur is aangebracht. Loodglazuur op
witte slib kleurt geel.
Diameter rand: 14cm; diameter bodem 7cm;
hoogte van de gehele papkom 7,5cm.
Datering: 15de eeuw, op basis van de
WAK 77 (2013)

figuren 2: kookpot of grape

3. rand – en wandfragment van grape of
kookpot
Vormtype: schuin uitstaande verdikte rand
met afgeronde top en dekselgeul. Dit

9

randprofiel is duidelijk verschillend
vorige
kookpot
(figuren
Draaischijfaardewerk.

van
2).

Baktechniek: rode kern en bovenlaag grijs
(van oxydatie naar reductie). Intern: een 4-tal
losse loodglazuur vlekken.
Diameter rand: 22,5 cm.

Figuren 4: melkteil

5. bodem van melkteil
Vormtype: melkteil met drie meervoudige
uitgeknepen standvinnen of standlobben of
standvoetjes. Deze standvinnen worden
gevormd door de nog vochtige klei samen te
knijpen ter hoogte van de knik tussen wand
en bodem, die in dit geval vlak is.
Baktechniek: kern: roodbakkend
Intern: loodglazuur (restant van loodvijlsel),
mogelijk aangetast door gebruik. extern:
grijs-rode bovenlaag
Diameter bodem: 11,4cm
figuren 3: fragment van kookpot

4. randfragment van een melkteil
Vormtype: teil met bandvormige rand, naar
buiten
geplooide
afgeplatte
top.
Draaischijfaardewerk.
Baktechniek: rode kern. Intern: goudkleurige
loodglazuur;
extern:
roodbakkend
en
ongeglazuurd
Diameter rand: 24,5cm; breedte van de
bandvormige rand: 2,8cm.
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figuren 5: melkteil

6. onderkant van een kookpot
figuren 6: onderkant van grape of kookpot

Assemblage van een grape of kookpot met
vijf meervoudige uitgeknepen standlobben.
Vier ervan zijn nog waarneembaar.
Vormtype: kookpot of grape
Baktechniek: rode kern. Intern: gedeeltelijk
bruine glazuur in de bodem. Glazuur was in
de 15de eeuw duur en werd spaarzaam
aangewend. Extern: grijs-rode bovenlaag.
Diameter bodem: + 10,5 cm

Benevens de assemblages en restauraties
van het rode aardewerk zijn nog een aantal
niet-afgebeelde andere stukken bewaard in
deze collectie: een dekselfragment; een
fragment van een vuurkorf of pot met een
hengsel van aardewerk om houtskool te
kunnen transporteren; een rand van een
grape of kookpot met aangeknepen oor,
randen van kannen, kruiken en kommen,
veel grijpelementen van steelpannen. De
stelen van de braadpannen zijn massief;
begint op het einde van de 14de eeuw en
ontwikkelt zich verder in de loop van de 15de.
Het steengoed
Steengoed is een keramieksoort vervaardigd
uit een mengsel van klei en zand dat zijn
smeltpunt bereikt op een hoge temperatuur
(1280°C. of meer). Dit baksel is klinkend
hard en praktisch ondoorlaatbaar. Op het
einde van het bakproces wordt keukenzout
in de oven gestrooid om de waterdichtheid
nog te verhogen. Dit steengoed - aardewerk
krijgt daardoor een glanzende opperhuid.
De belangrijkste centra van steengoed zijn
situeerbaar in de Maas – en vooral in de
Rijnstreek:
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het tweede kwart van de 14de eeuw en zeker
grotendeels in de 15de eeuw.
Het is echter onmogelijk om uit het gering
aantal gevonden steengoedscherven de
precieze herkomst ervan te bepalen.
Gezien dit schenkgerei in context van het
rode aardewerk met standvinnen is
aangetroffen, plaatsen we dit steengoed uit
deze collectie ook logischer wijze in de
tweede helft van de 15de eeuw (15B). Het
steengoed uit de collectie Lichtervelde-Markt
bestaat hoofdzakelijk uit schenkgerei
(kannen met standlobben).
In Vlaanderen wordt het import steengoed
een vast deel van het gebruiksgoed vanaf

Steengoed uit de collectie Lichtervelde - markt (foto: Jozef Goderis).

Rechts: Bodem van kan in steengoed met uitgeknepen voet uit de collectie Lichtervelde-Markt.
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Blikvanger: sierbord Ave Maria
Naast de keramiek van het keuken - en
tafelgerei pronkt de vondst van een
sierbord dat voor 2/3 bewaard is gebleven,
maar niet in dezelfde context gevonden
als het voorgaande materiaal. Geen mens
in Lichtervelde weet wat te vertellen over
de herkomst van het sierbord. Het wordt
wel bewaard in dezelfde collectie, logisch
want het stamt uit zelfde periode als het
marktaardewerk. Eigenlijk dient dit bord
behandeld bij het rode aardewerk, maar
deze vondst verdient onze speciale
aandacht. Het sierbord heeft een
buitendiameter van 28,4cm en rust op vijf
meervoudig uitgeknepen standvinnen.
Op de leerharde roodbakkende klei werd
wit slib van pijpaarde aangebracht en
nadien bedekt met loodglazuur. Na het
bakproces kleurt de witte slib geel.
De centrale tekst: AVE MARIA GRACIA
(plena) (Wees gegroet Maria vol van
genade), werd als sgrafitto – versiering
contrasterend gekrast in de witte slib zodat
op de rode onderlaag de tekst en
versiering duidelijker worden. De tekst is
omgeven door takken, bloemen en
bladeren. Gele driehoekjes versieren de
rand.
Aanverwante vondsten buiten
Lichtervelde:
1. In Petegem (O.Vl) werd een oorpot
opgegraven in rood aardewerk, eveneens
met sgrafitto-decor en Ave Maria-tekst.
(De Grootte 2008, dl1, 246)
2. In het Zeeuws museum te Middelburg
(N) is een sierbord tentoongesteld met
tekst: MARIA. Is dit een verwijzing naar
een voornaam van een persoon of naar
O.L.Vrouw? (De Grootte 2008, dl1, 246
voetnoot 456).
3. Randfragment van een schaal uit de
vijver van het Sterrebos te Rumbeke.
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Bij de eerste baggerwerken in de vijver
rond het kasteel van Rumbeke in 1995 is
een randscherf van een sierbord
opgedoken met de gotische letter I en
mogelijke aanzet van een tweede letter,
eveneens in sgrafitto-versiering. Deze
letter(s) staan niet centraal zoals op het
sierbord van Lichtervelde maar wel op de
rand ervan. Het is echter niet uit te maken
of dit een onderdeel is van het woord
Maria.
Buiten diameter van het sierbord: 35,4 cm.
Datering: Sgrafitto-decor wordt algemeen
in de late 15de en vroege 16de eeuw
geplaatst (De Grootte, dl2, 245). Het
sierbord van Lichtervelde rust op vijf
meervoudige uitgeknepen standvinnen en
bevestigt daardoor de datering in de
tweede helft van de 15de eeuw, evenals de
aardewerkvondsten van keukengerei.

Lichtervelde, profiel sierbord Ave Maria, tekening
IAP 2001
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Sierbord Ave Maria gracia uit Lichtervelde 2001 (foto‟s Jozef Goderis)
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Besluiten:
- Uit een aantal assemblages, restauraties, tekeningen en foto‟s zijn heel wat
aardewerkvormen duidelijker geworden.
- Het geheel kan gedateerd worden in de tweede helft van de15de eeuw o.m. door het
veelvuldig voorkomen van bodems van keukengerei met meervoudige standlobben.

(foto: Jozef Goderis)

- De collectie dient hoofdzakelijk gesitueerd te worden binnen tafel- en keukengerei met
uitzondering van het sierbord Ave Maria, dat eerder hoort in de religieuze sfeer.
- Het ensemble kan min of meer gesitueerd worden in de tijd van Pieter Brueghel de Oude
(1564-1638).

Pieter Brueghel de Oude (1564-1638) met details uit de Boerenbruiloft.
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Dank aan
Mevrouw burgemeester Ria Pattyn om de toelating voor onderzoek en restauratie van deze
aardewerk collectie, eigendom van de gemeente.
Marc Dewilde, erfgoedonderzoeker W.Vl. voor het nalezen van de tekst van dit artikel
Wilfried Vandecasteele voor de digitale tekeningen in kleur op basis van mijn archeologische
tekeningen.
Filip Vandevyvere, voorzitter Heemkundige kring Karel Van de Poele, voor het bijwerken van
de historische gegevens.
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VAN OERSOEP TOT MODERNE MENS
Hendrik Demiddele

Wie Darwin denkt, denkt evolutie. Maar wat is evolutie eigenlijk precies? Hoe kwam Darwin
aan zijn ideeën? Hoe ziet de evolutie van het leven op aarde er precies uit en hoe zijn we
zelf ontstaan? Hoeveel invloed heeft Darwin nog in de moderne wetenschap? Op al deze
vragen krijg je antwoord in dit evolutiedossier.

Inleiding
Op 12 februari 2009 was het 200 jaar
geleden dat Charles Darwin, ontdekker van
de evolutietheorie, werd geboren. Bovendien
publiceerde hij zijn invloedrijke werk „On the
origin of species‟ precies 154 jaar geleden.
Na onze reeks over de menselijke evolutie
tijd dus voor een publicatie over evolutie.
Hierin lees je alles over de man achter de
theorie, de evolutie van oersoep tot moderne
mens en de invloed van Darwin in de rest
van de wetenschap.

Wetenschappers hadden niet altijd zoveel
bewondering voor Darwin‟s evolutietheorie
als nu. Toen hij zijn theorie net
presenteerde, vonden veel onderzoekers en
theologen de gedachte dat mensen zouden
afstammen van apen maar aanstootgevend.

Darwin als kind van 7 jaar. Zoals je ziet op dit schilderij
was hij een grote liefhebber van de natuur.

De jonge Darwin
Bekende karikatuur van Darwin dat alludeert op zijn
evolutietheorie, uit het satirische tijdschrift The Hornet
(22 maart 1871)

18

Charles Robert Darwin werd in 1809
geboren in Shrewsbury, vlakbij Birmingham
in West-Engeland. Al vanaf het begin las de
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jonge Darwin boeken over de natuur en hield
hij zich bezig met het verzamelen van
schelpen, insecten en mineralen. Zijn vader
(zelf arts) zag geen toekomst voor zijn zoon
als natuurwetenschapper en stuurde Charles
daarom op zijn zestiende naar de universiteit
van Edinburgh om medicijnen te studeren.
Na twee jaar verliet Darwin de opleiding. Het
belangrijkst dat hij geleerd had, was het
opzetten en conserveren van vogels en
andere dieren. Volgens zijn vader moest
Charles dan maar dominee worden. Daartoe
verbleef hij drie jaar op het Christ College
van de universiteit van Cambridge, waar alle
wetenschappers de natuurlijke theologie
aanhingen.

vanuit dat alle levensvormen in één week
zijn gemaakt door een Schepper die eerst
het heelal creëerde.
Een aantal wetenschappers zag halverwege
de zestiende eeuw al barstjes in de
natuurlijke theologie theorie. Zo realiseerde
de Fransman Georges Cuvier zich dat de
geschiedenis van het leven op aarde af te
leiden is uit de overblijfselen van leven
(fossielen). Ook ontdekte hij dat hoe dieper
de fossielen in de gesteentelagen, hoe ouder
ze zijn en hoe minder de fossielen lijken op
moderne soorten. Zelfs het uitsterven van
soorten behoorde volgens Cuvier tot de
mogelijkheden.
Twee Schotse geologen, James Hutton
(1726-1797) en Charles Lyell (1797-1875),
vormen de belangrijkste inspiratiebron van
Darwin. Zij deden de ontdekking dat de
aarde verandert door continue, langzame
acties
en
niet
door
plotselinge
gebeurtenissen. Dit betekent niet alleen dat
de aarde veel ouder moet zijn dan
duizenden jaren, de wetenschappers zagen
ook in dat langzame processen op de lange
termijn
grote
verschillen
kunnen
bewerkstelligen. Natuurlijke theologie zien
we tegenwoordig nog terug in stromingen als
het creationisme en intelligent design.
Op reis met de Beagle

Georges Cuvier

Darwin’s inspiratiebronnen
In de tijd van Darwin geloofden mensen in
de westerse wereld dat de aarde enkele
duizenden jaren oud is. De planeet wordt
bewoond door vormen van leven die
onveranderlijk zijn. Dit idee is afkomstig van
de filosofen Plato en Aristoteles (427 tot 322
jaar voor Christus), maar werd nog versterkt
door het opkomen van de natuurlijke
theologie rond 1700. Deze leer gaat er

WAK 77 (2013)

Darwin‟s professor in de botanie (John
Henslow) introduceerde hem na het behalen
van zijn graad bij de kapitein (Robert Fitzroy)
van het schip de Beagle. Fitzroy was van
plan een reis rond de wereld te maken om
de waarheid van natuurlijke theologie te
bewijzen. In december 1831 vertrok de
Beagle richting Zuid-Amerika. Darwin
concentreerde
zich
tijdens
de
reis
voornamelijk op het verzamelen van planten
en dieren. Na bijna vijf jaar varen bestond
zijn collectie uit duizenden exemplaren. Hij
merkte op dat Zuid-Amerikaanse soorten
hele andere eigenschappen hebben dan
Europese soorten.
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Darwin‟s reis met de Beagle.

De evolutietheorie

Eenmaal weer thuis deed Darwin de
ontdekkingen die hem op het spoor van de
evolutietheorie zette. Aan zijn collectie van
de
Galápagos
eilanden
(vulkanische
eilanden 900 km van de westkust van ZuidAmerika) zag hij dat de meeste soorten die
hij daar verzameld had nergens anders ter
wereld voorkomen. Toch lijken zij wel een
beetje op soorten van het Zuid-Amerikaanse
vasteland. Zou het mogelijk zijn dat planten
en dieren van de ene plek naar de andere
plek verhuizen en zich aanpassen aan hun
nieuwe omgeving? Darwin dacht van wel,
maar
was
terughoudend
met
het
introduceren van zijn theorie in de
samenleving.
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Eén van de diersoorten die Darwin op het
idee van evolutie bracht, waren de vele
soorten verwante vinken op de Galápagos
eilanden. Op het ene eiland zag hij een vink
met een scherpe, spitse snavel. Op andere
eilanden trof Darwin nagenoeg dezelfde vink
aan, maar dan met een stompe snavel. De
vinken leken erg op de enkele soorten van
het dichtstbijzijnde vasteland: Zuid-Amerika.
Klaarblijkelijk was er ooit één soort vink in
Zuid-Amerika, die zich op de eilanden
vestigde en zich door de verschillende
omstandigheden op de eilanden net iets
anders had ontwikkeld – of wel: net iets
anders was geëvolueerd.
Pas in 1859 publiceerde Darwin zijn „On the
origin of species‟. In dit werk maakte de
natuurwetenschapper
twee
belangrijke
punten. Elke soort die op dit moment op
aarde leeft, is ontstaan uit een voorouder.
Een groep planten of dieren kan veranderen
doordat sommige individuen gunstige
eigenschappen hebben en daardoor meer
nakomelingen
krijgen
dan
anderen
(voortbestaan van de best passende of ook
wel „survival of the fittest‟). Dit mechanisme
staat bekend als natuurlijke selectie en zorgt
er uiteindelijk voor dat soorten aangepast
raken aan hun omgeving. De combinatie van
deze twee punten vormt de basis van de
evolutietheorie.
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Darwin had ongelijk
Darwin dacht dat er één enkele voorouder
was. Vanuit deze voorouder – de stam van
de „tree of life‟ – waren alle levende soorten
– de takken – ontstaan. Zodra een soort zich
splitste in twee nieuwe soorten, kwamen die
nooit meer bij elkaar. Op de afbeeldingen zie
je een pagina uit zijn notitieboek waarin hij
dat idee voor zichzelf op papier zette.

Geen twee wezens zijn hetzelfde. Dat komt
ten eerste natuurlijk doordat we een
combinatie zijn van de genen van onze
vader en onze moeder. Maar er kan ook nog
iets anders gebeuren: per ongeluk verandert
een stukje van onze genetische code. Zo‟n
toevallige verandering noemen we een
mutatie. Meestal is die mutatie niet handig of
zelfs schadelijk. Dan is de kans niet groot
dat hij wordt doorgegeven aan de volgende
generatie. Maar als die mutatie er toevallig
voor zorgt dat je beter aan je omgeving
aangepast bent, dan heb je juist meer kans
dat je veel nakomelingen krijgt die ook die
mutatie hebben. Gefeliciteerd! Je kinderen
zijn zojuist een beetje geëvolueerd.
Van oersoep tot moderne mens
Darwin stelde dat elke soort is ontstaan uit
een voorouder. Dit betekent dat we de
stamboom van het leven op aarde moeten
kunnen reconstrueren van oersoep tot de nu
levende organismen. De aarde ontstond
ongeveer 4,5 miljard jaar geleden, maar was
toen nog onbewoonbaar. Onze planeet werd
gebombardeerd door kometen, meteorieten
en asteroïden, afkomstig van de vorming van
de rest van het zonnestelsel. De extreme
hitte die hierbij vrijkwam, zorgde ervoor dat
zeeën en oceanen nog niet ontstonden. Ook
het feit dat de aarde zelf nog warm was,
speelde een belangrijke rol.
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Ondertussen weten we dat dit niet helemaal
klopt.
Zo
wisselen
microben
van
verschillende soorten links en rechts toch
stukjes genetisch materiaal uit. En dat geldt
niet alleen voor microben. Ook zoogdieren
van twee soorten kunnen DNA uitwisselen.
Dat doen ze op de „ouderwetse‟ manier: door
samen kinderen te maken. Zo zijn er
aanwijzingen dat de Homo erectus en de
neanderthalers (Homo neanderthalensis)
samen succesvol hybride nakomelingen
kregen.
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Ongeveer 3,9 miljard jaar geleden was de
regen van hemellichamen ten einde en
koelde de aarde langzaam af naar een
temperatuur
waarbij
vloeibaar
water
voorkwam. Vlak daarna ontwikkelden zich
waarschijnlijk ook de eerste tekenen van
leven. Het gaat voornamelijk om eencelligen
zonder celkern (prokaryoten) die leven van
koolstofdioxide en zuurstof uitstoten in de
atmosfeer:
cyanobacteriën.
Alhoewel,
wetenschappers denken dat het leven zich
wel eens ontwikkeld kan hebben in zeer
warme, zuurstofloze omgevingen. Ongeveer
2,7 miljard jaar geleden hadden deze
cyanobacteriën
zoveel
zuurstof
geproduceerd dat veel meer levensvormen
een kans kregen.
Later, ongeveer 2 miljard jaar geleden,
ontstonden eencelligen met een celkern
(eukaryoten). Rond 1,2 miljard jaar geleden
voegden ook de meercelligen zich bij het
leven op aarde. Dit gaf aanleiding voor het in
gang zetten van een (geologisch gezien)
snelle toename in de diversiteit aan
levensvormen: de zogenaamde Cambrische
explosie vanaf 542 miljoen jaar geleden
waarin de basis werd gelegd voor het
ontstaan
van
de
meeste
moderne
diergroepen. In de perioden daarna
koloniseerden de eerste planten, schimmels
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en dieren het land. Op de komst van de
zoogdieren moeten we wachten tot ongeveer
145 miljoen jaar geleden. De moderne mens
is pas ontstaan ten tijde van de glacialen
(tussen 1,8 en 0,01 miljoen jaar geleden).
Over mensen en apen
Darwin meende dat ook de mens een
product is van evolutie. Wij zouden zijn
ontstaan uit een aapachtige voorouder. Het
belangrijkste kenmerk van de groep apen,
mensapen en mensen is de opponeerbare
duim. Daarmee hebben soorten uit deze
groep als enige de mogelijkheid om met hun
duim de topjes van iedere vinger aan te
raken. Deze eigenschap is waarschijnlijk
ontstaan als aanpassing aan het leven in
bomen, maar wordt door de moderne mens
benut voor precisie bij het werken met
voorwerpen. Mensapen zijn 25 tot 30 miljoen
jaar geleden afgesplitst van de oude wereld
(Afrika en Azië) apen. Uit DNA-onderzoek
blijkt dat mensen het dichtst bij chimpansees
en bonobo‟s staan (met beide mensapen
delen we 98 procent van ons DNA). De
laatste gemeenschappelijke voorouder van
mensaap en mens leefde waarschijnlijk vijf
tot
zeven
miljoen
jaar
geleden.

WAK 77 (2013)

De stamboom van de mensapen. Van de
gemeenschappelijke voorouder splitste zich
als eerste een aap soort af, die zich
sindsdien heeft ontwikkeld tot orang oetan.
De volgende tak is voor de hedendaagse
gorilla‟s. De moderne mens is het meest
verwant met de chimpansee en de bonobo.
Het is overigens erg waarschijnlijk dat er ooit
nog meer mensaapachtige soorten zijn
geweest, die ondertussen zijn uitgestorven.

Australopithecus individuen met sterke
kaken en grote tanden, aangepast aan het
eten van voornamelijk fruit en zaden.
Daarnaast leefden ook dunne, slanke
soorten waarvan het gebit voornamelijk
zacht voedsel verwerkte. Uit deze laatste
groep zijn vermoedelijk de mensachtige
soorten van het geslacht Homo ontstaan. Dit
gebeurde ongeveer 2,4 miljoen jaar geleden.
In
2009
werd
een
nog
oudere
mensenachtige
aan
het
publiek
gepresenteerd: de Ardipithecus die 4,4
miljoen jaar geleden in Afrika leefde.

Lucy in the sky with diamonds
Op de afbeelding zie je de reconstructie van
een vrouwelijke Australopithecus afarensis.
Het meest bekende lid van deze voorouder
is waarschijnlijk Lucy. Ze is genoemd naar
het Beatlenummer „Lucy in the sky with
diamonds‟, dat op de avond dat ze werd
ontdekt, opstond in het kamp van de vinders
van haar skelet.
Overigens zijn er wetenschappers, zoals de
Amerikaanse archeoloog Lori D. Hager – die
betwijfelen of Lucy wel echt een vrouw is. De
voornaamste reden om dit aan te nemen is
dat ze, hoewel volwassen, toch behoorlijk
klein is. Dat past in de theorie dat bij de A.
afarensis mannen veel groter en sterker
waren dan vrouwen. Helaas zijn er maar een
paar exemplaren van A. afarensis gevonden,
dus is er niet veel vergelijkingsmateriaal. Dat
maakt de conclusie dat Lucy een vrouw was
omdat ze klein was extra dubieus, aldus
Hager. Je gebruikt dan namelijk je theorie
om dezelfde theorie te bevestigen.

Evolutie van de moderne mens

Bij de latere voorouders van de mens – die
tot het geslacht Homo behoren – is het
gemakkelijker om te zien of een skelet aan
een vrouw toebehoort. Omdat deze vroege
mensen al hele grote schedels hebben zijn
de heupen van de vrouw breder dan die van
de man, zodat ze een baby met een groot
hoofd kon baren.

Eén van de oudste mensachtigen behoorde
tot de groep van de Australopithecus soorten
die van 4 tot 2,3 miljoen jaar geleden
leefden. Deze groep ontwikkelde het lopen
op twee voeten. Er waren robuuste
WAK 77 (2013)
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zijn. Bovendien zouden er nog best meer
mensensoorten geweest kunnen zijn,
waarvan de resten (nog) niet zijn gevonden.

Zo heeft de stamboom van de moderne mens en haar
voorouders er waarschijnlijk uitgezien.

Het is voor wetenschappers lastig om de
stamboom van de moderne mens precies te
reconstrueren, omdat er maar zo weinig
skeletten van onze voorouders gevonden

Rond 1,8 miljoen jaar geleden was Homo
erectus de eerste soort van het geslacht
Homo die Afrika verliet en Azië (en
waarschijnlijk
later
ook
Europa)
koloniseerde. In Europa vormde erectus de
voorouder van de Neanderthaler die van
~200.000 tot 35.000 jaar geleden leefde.
Ook vanuit Afrika ging de evolutie van de
mens intussen door. De moderne mens
(Homo sapiens) verspreidde zich over de
hele wereld door een tweede massale
migratie vanuit Afrika, 100.000 jaar geleden.
Deze groep verdreef regionale populaties
(zoals de Neanderthalers in Europa), zodat
uiteindelijk alle mensen van dezelfde
voorouder afstammen. Dit scenario staat
bekend als de ´Out of Africa´ theorie en
wordt onderschreven door het meeste
moderne DNA-onderzoek (is voor een
volgend artikel).

De verspreiding van Homo sapiens over de planeet. In het zwart de Homo sapiens, licht grijs de neanderthalers en in het
donker grijs de vroege homoniden, zoals Homo erectus en Homo ergaster.
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Andere overgangsfossielen

Wetenschap na Darwin

De geleidelijke ontwikkeling van een
aapmens naar de moderne mens (Homo
sapiens) is één goed voorbeeld met
overgangsvormen. Er zijn echter meer
voorbeelden van overgangsvormen. Een
schoolvoorbeeld is de overgang van een vis
naar landdier tijdens de Devoon periode
(416-359 miljoen jaar geleden).
In enkele tientallen miljoenen jaren
ontwikkelden vissen poten die later hielpen
om het land te bevolken. Het moderne paard
was er ook niet ineens. De veel kleinere,
verre voorouder leefde ongeveer vijftig
miljoen jaar geleden in de tropische bossen.
Met de komst van de grassen en steppes
evolueerde het paard tot wat het nu is. Een
derde voorbeeld is de ontwikkeling van de
walvissen. Deze zijn ontstaan uit zoogdieren
die eerst op het land leefden.

Tegenwoordig weten we dat DNA en genen
belangrijk zijn bij het bepalen van evolutie.
Darwin besefte wel dat er voor natuurlijke
selectie een soort erfelijkheid nodig was,
maar had op dat moment nog geen idee hoe
dit eruit kon zien. In 1865 publiceerde
Gregor
Mendel
zijn
beroemde
erfelijkheidswerk. Begin twintigste eeuw
werd ingezien dat de natuurlijke selectie van
Darwin een genetische basis moest hebben.
Alleen de best passende genen worden
doorgegeven aan de volgende generatie.
Vanaf dat moment kwamen ook termen als
„kin selection‟ (oma investeert in de
verzorging van kleinkinderen, omdat een
kwart van haar genen daardoor in de
populatie blijft) en „the selfish gene‟ (evolutie
werkt niet ten gunste van het voortbestaan
van de soort, maar is slechts gericht op het
doorgeven van gunstige genen).

De evolutietheorie in andere takken van
de wetenschap

De evolutie van vis naar vierpotigen. De in 2008
ontdekte Ventastega is hier in het vet (zie pijl)
ingevoegd. Aangepaste bron: GNU

Overgangsfossielen liggen niet voor het
oprapen. Slechts ongeveer 1% van alle
leven is gefossiliseerd en nog lang niet alles
heeft een naam gekregen. Dit bemoeilijkt het
vinden van overgangsfossielen enorm. Voor
heel veel fossielen is het niet mogelijk om
DNA te gebruiken. DNA vergaat geologisch
gezien snel.

Ook andere wetenschappelijke vakgebieden
maken dankbaar gebruik van Darwin‟s werk.
Zo is er de sociobiologie dat probeert
menselijk gedrag te verklaren aan de hand
van evolutie. De exobiologie kijkt naar de
mogelijkheden voor het ontstaan en
ontwikkelen van leven op andere planeten.
En dan is er nog de evolutionaire
geneeskunde.
Deze
discipline
zoekt
verklaringen voor het voorkomen van
bepaalde moderne ziekten en bestudeert
ook
de
evolutie
van
allerlei
ziekteverwekkende
micro-organismen.
Kortom 150 jaar na het verschijnen van zijn
werk vormt Darwin nog steeds een
inspiratiebron voor de moderne wetenschap.
Bron: Why Darwin was wrong about the tree
of life (New Scientist, 21-1-2009)
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COMBINATIE VAN FACTOREN KOSTTE MAMMOET DE KOP
Hendrik Demiddele

Een combinatie van klimaatverandering, verandering van hun leefgebied en oprukkende
mensen werd de wolharige mammoet fataal. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Hieronder
een gezamenlijke samenvattende kijk van een reeks recente studies omtrent deze
problematiek.

De wolharige mammoet is niet meer. Daar
zijn wetenschappers het wel over eens.
Maar wat nu precies de oorzaak is van het
verdwijnen van het dier? Dat is een lastiger
vraag. Onderzoekers beantwoorden die in
het blad Nature Communications.1 Ze stellen
dat meerdere factoren verantwoordelijk
waren voor de ondergang van de mammoet.
Na de IJstijd
Zo‟n 15.000 jaar geleden kwam de laatste
IJstijd aan zijn eind. Op dat moment ging
alles nog goed met de mammoet. De
aantallen groeiden en ze waren met hun
dikke vacht en specifieke voedselvoorkeuren
nog steeds uitstekend aangepast aan de
1

G.M. MacDonald, D.W. Beilman, Y.V. Kuzmin, L.A.
Orlova, K.V. Kremenetski, B. Shapiro, R.K. Wayne en
B. Van Valkenburgh, Pattern of extinction of the woolly
mammoth in Beringia, Nature Communications 3
(893), doi:10.1038/ncomms1881 (12 June 2012).
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lage temperaturen en de begroeiing die
daarbij hoorde. Maar ongeveer 13.000 jaar
geleden werd het de mammoet toch te warm
onder de voeten. De aarde warmde verder
op en dat had diverse gevolgen.
Voedsel
Het favoriete voedsel van de mammoet
groeide nog wel, maar niet meer zo
gemakkelijk. Grassen maakten plaats voor
coniferen en dikke bossen. De mammoet
kon zich moeilijk door die bossen
verplaatsen en vond er vrijwel geen voedsel.
Tegelijkertijd zorgde de opwarming van de
aarde ervoor dat de mensen steeds
noordelijker (waar het vroeger te koud was)
gingen wonen. Duizenden jaren daarvoor
joegen de mensen al op mammoeten, maar
nu ze ook echt in het leefgebied van de
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mammoet woonden,
geïntensiveerd.

werd

de

jacht

Combinatie
“Het was niet alleen de klimaatverandering
die de mammoet liet uitsterven,” stelt
onderzoeker Glen MacDonald. “Het was ook
de verandering van hun leefomgeving en de
druk van mensen.” Zo‟n 10.000 jaar geleden
stierven de meeste mammoeten al uit. En
4000 jaar geleden verdwenen de laatste
exemplaren.
Uniek
Het onderzoek is best uniek. Nog nooit
werden zoveel verschillende aspecten van
één tijdperk onder de loep genomen. De
onderzoekers
maakten
gebruik
van
informatie over de planten en het klimaat van
die
tijd,
maar
betrokken
er
ook
archeologische en genetische informatie bij.

De mammoet is een dier dat tot de
verbeelding spreekt. Nog regelmatig worden
delen van de oude dieren of zelfs hele
exemplaren
gevonden.
Dankzij
die
ontdekkingen hebben we een redelijk goed
beeld van het uiterlijk en de leefwijze van de
dieren. Maar één mysterie blijft: waarom
loopt de mammoet in de 21e eeuw niet meer
rond?
Overeenkomsten
De mammoet lijkt in veel opzichten op de
moderne olifanten. Geen wonder: de dieren
delen een voorouder. Net als olifanten
leefden mammoeten in grote groepen en
besteedden ze veel tijd aan de opvoeding
van de jongen. Net zoals we tegenwoordig
de Aziatische en Afrikaanse olifant hebben,
waren mammoeten er in verschillende
varianten. De bekendste is toch wel de
wolharige mammoet.
Groot

Hoewel het onderzoek gaat over een tijdperk
dat al duizenden jaren achter ons ligt, is het
actueler dan ooit. Want ook vandaag de dag
worden vele diersoorten door dezelfde
combinatie van factoren bedreigd. “De
gedachte dat deze immense wezens er nog
niet zo heel lang geleden nog waren en nu
compleet verdwenen zijn, is ongelofelijk,”
benadrukt MacDonald. “Door uit te zoeken
hoe de opwarming in het verleden heeft
bijgedragen aan het verdwijnen van soorten,
kunnen we het uitsterven van andere
soorten in de toekomst wellicht voorkomen.”
Bronmateriaal:
"Woolly mammoth extinction has lessons for
modern climate change" (zie ucla.edu:
http://newsroom.ucla.edu/portal/ucla/woollymammoth-extinction-has-234898.aspx)

Hoe de mammoet verdween en
weer terugkomt
De mammoet is niet meer. Maar waarom
eigenlijk? En komt het prachtige dier
wellicht ooit nog terug?
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De wolharige mammoet was ongeveer drie
meter hoog en woog soms meer dan 5000
kilo. De slagtanden waren indrukwekkend en
konden langer dan vier meter worden. Ook
waren ze niet recht, maar iets gekruld. Naast
de opvallende slagtanden was ook de vacht
van het dier heel indrukwekkend: soms hing
deze tot op de grond. Dat was niet voor
niets: de mammoet leefde in een zeer koud
gebied.
Wolharige mammoet
Deze mammoet leefde in het noorden van
Amerika, Europa en Azië. Van dit dier zijn
door de jaren heen vele gefossiliseerde en
bevroren resten teruggevonden. Met name
de bevroren exemplaren waren soms nog in
prima staat: ze hadden hun haren nog en het
DNA kon nog geanalyseerd worden.
Laatste mammoet
De meeste grote mammoeten verdwenen
enkele duizenden jaren geleden. Maar dat
was niet direct het einde van de mammoet:
een dwergvariant hield het daarna nog iets
meer dan 5000 jaar vol. Pas zo‟n 4700 jaar
geleden verdween ook deze mammoet.
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Grote vraag is: hoe kon de mammoet ooit
verdwijnen? Het dier was al miljoenen jaren
in ontwikkeling en had zich aan alle
mogelijke
veranderingen
aangepast.
Wetenschappers zijn er nog niet helemaal
uit, maar voor nu zijn er drie theorieën die
om voorrang vechten.
De mens
Toen duidelijk werd dat de mammoet zelfs
nog met mensen had samengeleefd, lag een
eerste verklaring voor het uitsterven
natuurlijk al snel vast. De mens kreeg de
schuld. Oude mensen zouden intensief op
de dieren gejaagd hebben en ze zo tot
uitsterven hebben gedwongen. Of die theorie
houdbaar
is,
wordt
door
sommige
onderzoekers in twijfel getrokken. Velen
kunnen zich niet voorstellen dat mensen in
zo‟n geïsoleerd gebied op zo‟n grote schaal
mammoeten hebben omgebracht.

de rest maakten geen schijn van kans,
omdat voedsel en schoon water ontbrak.
Klonen
Of we er ooit nog achterkomen hoe de
mammoet kon verdwijnen, is onduidelijk.
Een aantal wetenschappers houdt zich daar
inmiddels ook niet meer mee bezig en heeft
besloten om vooruit te kijken. De
onderzoekers zijn van plan om de uitstekend
bewaard gebleven resten van de mammoet
te gebruiken om het dier te klonen en
opnieuw tot leven te brengen.
Hoe?
Maar hoe gaan we die mammoet klonen? De
onderzoekers zijn van plan om de celkernen
van mammoeten in eicellen van olifanten te
plaatsen. Een Afrikaanse olifant moet dienst
doen als draagmoeder en een heuse
mammoet op de wereld zetten.

Klimaatverandering of een combi
Een andere veelgehoorde verklaring is die
van de klimaatverandering. Het koude en
droge gebied van de dieren zou zo‟n 42.000
jaar geleden zijn opgewarmd. Daarmee
veranderde de vegetatie. Het gras maakte
plaats voor bossen en het gebied waar de
mammoet voedsel kon verzamelen werd
steeds kleiner. Nare omstandigheden voor
de mammoet, maar ze tekenden niet direct
het doodsvonnis. Sterker nog: veel
onderzoekers zijn ervan overtuigd dat de
mammoet dit had kunnen overleven. Het dier
had zich al zo vaak aangepast dat deze
verandering er ook nog wel bij kon. De
problemen ontstonden pas echt toen de
mens vervolgens het gebied binnentrad en
op de mammoet – die zich al in een lastig
pakket bevond – ging jagen.
Komeet
Begin dit jaar werd aan deze twee
verklaringen
een
derde
toegevoegd.
Onderzoekers stelden dat een komeet bijna
13.000 jaar geleden voor alle problemen
zorgde. Deze zou geëxplodeerd zijn en een
schokgolf hebben veroorzaakt die leidde tot
vernietiging van leefgebied en diverse
branden. Veel dieren kwamen direct om en
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Of het gaat lukken? Dat is koffiedik kijken.
Op papier kan het er goed uitzien, maar het
moet eerst maar eens in de praktijk gebracht
worden. En zelfs als het al lukt, kan het nog
twee kanten opgaan. Of de gekloonde
mammoet beantwoordt al onze vragen en
kan zelfs verklaren waarom zijn soort ooit
verdwenen is. Of het mysterie wordt alleen
maar groter. Even afwachten, dus.
Bronmateriaal:
"Climate Change, Then Humans, Drove
Mammoths Extinct" –
(zie nationalgeographic.com:
http://news.nationalgeographic.com/news/20
08/04/080401-mammoth-extinction.html)
"New Theory on Old Debate: Comet Killed
the Mammoth" – (zie washingtonpost.com:
http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2007/06/10/AR20070610
00915.html)
"Discovery Channel" – (zie
http://discovery.com)
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Gekloonde mammoet nu echt
heel dichtbij
Diverse media melden dat we binnen vijf
jaar in staat zouden zijn om een
mammoet te klonen. Maar of dat nu zulk
goed nieuws is?
Een mammoet klonen. Het is geen nieuw
idee. Wetenschappers spelen al jaren met
de gedachte. Maar nu kan die droom wel
eens werkelijkheid worden. Wetenschappers
hebben in het dijbeen van een dode
mammoet namelijk goedbewaard beenmerg
gevonden. Het DNA in het beenmerg kan
gebruikt worden om mammoeten te klonen,
zo stellen de onderzoekers.
Olifant
Het DNA van de mammoet moet in cellen
van een olifant worden geplaatst. Wanneer
dat embryo‟s oplevert, worden deze in de
baarmoeder van de olifant geplaatst. Deze
zet dan – als alles goed gaat – een gezonde
mammoet op de wereld.
Geweldig?
Het klinkt heel simpel en de wetenschap lijkt
er klaar voor. Maar is het ook een goed
idee? Natuurlijk zou het geweldig zijn om
eens een echte, levende mammoet te zien.
En natuurlijk is het een wetenschappelijk
hoogstandje als de onderzoekers de
mammoet terug kunnen halen. We zouden
enorm veel over de mammoet te weten
kunnen komen en een geslaagde kloon
maakt de weg vrij om nog meer
(uitgestorven) soorten te klonen. Maar de
aanpak komt ook met wat haken en ogen.
Is het bijvoorbeeld wel ethisch verantwoord
om zo‟n groot beest dat 10.000 jaar geleden
uitstierf terug te halen? De wereld en de
ecosystemen zijn veranderd. Waar moet de
mammoet leven en welke gevolgen heeft dat
voor de ecosystemen daar? Gaat de komst
van dit enorme beest niet gepaard met het
verdwijnen van andere dieren? Eigenlijk zijn
alle mogelijke tegenargumenten te vangen in
één centrale vraag: mogen we voor God
spelen en het heft op deze manier in eigen
handen nemen? Om die vraag te
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beantwoorden, moeten we eerst een andere
vraag stellen: kunnen we de gevolgen van
deze daad overzien?
Bronmateriaal:
"Japan, Russia see chance to clone
mammoth" – (zie phys.org:
http://phys.org/news/2011-12-japan-russiachance-clone-mammoth.html)
Mammoet kan binnen vijf jaar tot leven
komen
Er gloort hoop aan de horizon voor de
uitgestorven wolharige mammoet. Japanse
wetenschappers hebben een doorbraak
bereikt in hun studie naar klonen en beweren
in staat te zijn om de mammoet binnen een
jaar of vijf tot leven te wekken. Ze halen
daarvoor celkernen uit de stoffelijke resten
van mammoeten. Een Afrikaanse olifant zou
de draagmoeder moeten worden.
De afgelopen jaren zijn een aantal redelijk
intacte mammoets gevonden. Zo‟n twintig
jaar geleden dachten onderzoekers het dier
al te kunnen klonen door celkernen uit de
restanten te halen. Maar dat mislukte. De
kou waarin de stoffelijke resten jaren hadden
vertoefd, had de cellen zeer zwaar
beschadigd.
Muis
De Japanse wetenschappers denken nu
toch in staat te zijn om de beschadigde
cellen te gebruiken. Ze oefenden al met een
muis die zo‟n zestien jaar ingevroren had
gezeten. Dat project is geslaagd en dus zijn
de onderzoekers hoopvol dat ze ook de
cellen van de mammoet kunnen gaan
gebruiken. “Nu de technische hindernissen
zijn overwonnen, hebben we alleen nog een
goed stukje zacht weefsel nodig,” vertelt
onderzoeker Akira Iritani.
Olifant
De onderzoeker denkt nog zo‟n twee jaar
nodig te hebben om de eerste celkernen uit
de mammoet te halen en in de eicellen van
een Afrikaanse olifant te plaatsen. Als alles
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goed gaat, duurt het nog zo‟n 600 dagen
voordat de olifant van de mammoet bevalt.
“Het succespercentage in het klonen van
vee was tot voor kort laag, maar is nu zo‟n
dertig procent. Ik denk dat we een redelijke
kans op succes hebben en er binnen vier of
vijf jaar een gezonde mammoet geboren kan
worden.”
Bronmateriaal:
"Cloning might create live woolly mammoth"
– ( zie upi.com:
http://www.upi.com/Science_News/2011/01/
13/Cloning-might-create-live-woollymammoth/UPI-58171294964926/)

Binnen twee jaar een gekloonde
mammoet?
Volgens diverse media wil onderzoeker
Akira Iritani door klonen over twee jaar
een levende mammoet op de wereld
zetten. Is dat echt haalbaar?
Begin dit
jaar
werd
duidelijk
dat
onderzoekers goede hoop hadden het
weefsel van een jonge mammoet te kunnen
gebruiken voor het kloningsproces. De cellen
waren weliswaar zwaar beschadigd door de
kou, maar na enkele experimenten leek ook
dat geen bezwaar meer te zijn.
Het traject
Wat moet er gebeuren alvorens er een
mammoet ter wereld kan komen? Allereerst
moeten de onderzoekers celkernen uit het
weefsel van gevonden mammoeten halen.
Deze moeten na enkele bewerkingen in de
eicellen van een draagmoeder – naar
verwachting een Afrikaanse olifant – worden
geplaatst. Dat klinkt eenvoudig, maar zoals
gezegd zijn lang niet alle cellen even
geschikt: de kou en ouderdom van het
weefsel doet het DNA geen goed. Het is dus
even afwachten of zo‟n eicel uiteindelijk ook
uitgroeit tot een gezonde mammoet. In
januari liet Iritani weten dat dat proces – het
uitzoeken van de cellen en plaatsing in de
draagmoeder – zeker twee jaar zou gaan
duren.
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Lange draagtijd
Zelfs als dat proces minder tijd in beslag
neemt en in één keer zou lukken, is het nog
twijfelachtig of de mammoet binnen twee
jaar in levende lijve voor ons staat. De
draagtijd van een Afrikaanse olifant is
namelijk al zo‟n 600 dagen. We zijn dus
haast al twee jaar verder voor het
mammoetje ter wereld kan komen.
Te kort draaien
Het lijkt er dan ook op dat de onderzoekers –
zelfs als alles meezit – het niet redden om
de mammoet op zo‟n korte termijn te klonen.
Zeker omdat ook nog wel de nodige ethische
drempels bestudeerd moeten worden
alvorens tot klonen kan worden overgegaan.
Het zal u niet verbazen dat er in de
wetenschappelijke
wereld,
maar
ook
daarbuiten nogal wat twijfels zijn over het nut
van het klonen van de mammoet en of het
ethisch gezien wel zo verantwoord is. We
wachten het rustig af, maar laat u niet teveel
opjutten: het kan nog even duren!
DNA-reeks van de wolharige mammoet
ontrafeld
Voor het eerst is de volledige reeks van de
genoom van een wolharige mammoet in
kaart gebracht. De reeks bevat vier miljard
DNA-basen. Om het DNA van een mammoet
in
kaart
te
brengen
onderzochten
wetenschappers haren van een mammoet.
Een mammoet heeft een langere DNA-reeks
dan een mens.
Van de vier miljard DNA-basen zijn er 3,3
miljard sowieso van een mammoet. Over de
resterende 700 miljoen paren twijfelen
wetenschappers.
Sommigen
zijn
waarschijnlijk van een mammoet, maar het
kan ook zijn dat het DNA afkomstig is van
andere organismen, zoals bacteriën en
schimmels.
De twee mammoeten die voor het onderzoek
zijn gebruikt, zijn 20.000 en 60.000 jaar oud.
Ze zaten gefossiliseerd in de Siberische
permafrost. Door de haren van de
mammoeten te onderzoeken, werd de DNAreeks ontrafeld. Wetenschappers gebruiken
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liever haren dan botten. Haren zijn
makkelijker te verwijderen en het DNA zit in
een haar veilig verpakt in een soort
biologisch plastic.
“Onze data toont aan dat mammoeten en
olifanten ongeveer zes miljoen jaar geleden
uit elkaar gingen, ongeveer rond dezelfde
periode dat mensen en chimpansees
splitsen”, vertelt onderzoeker Webb Miller.
“Chimpansees en mensen groeiden snel uit
elkaar, olifanten en mammoeten juist niet.”
Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat
individuele wolharige mammoeten onderling
genetisch veel gelijkenissen vertoonden.
Miller: “Ze konden makkelijk worden
uitgeroeid door een klimaatverandering, een
ziekte of door mensen.”

Alaska. De wetenschappers denken dat de
mammoet 7.600 jaar geleden nog leefde,
waardoor het de jongste Noord-Amerikaanse
mammoet is. De vorige recordhoudende
mammoet is minstens 3.000 jaar ouder.
Bronmateriaal:
"7600 Year Old Woolly Mammoth DNA
Found In Tundra?" – (zie futurepundit.com:
http://www.futurepundit.com/archives/00679
2.html)

Hond met mammoetbot in de
bek ontdekt

Wetenschappers kijken er naar uit om ooit
een mammoet tot leven te wekken. Of dat
doel haalbaar is? Niemand die het weet.
Maar met deze onderzoekresultaten komt de
mammoet weer een stapje dichterbij.
Bronmateriaal:
"Woolly-mammoth genome sequenced – (zie
machineslikeus.com:
http://machineslikeus.com/news/woollymammoth-genome-sequenced)
Jongste Noord-Amerikaanse wolharige
mammoet gevonden
DNA van een 10.000 tot 7.600 jaar oude
wolharige mammoet is ontdekt in Alaska.
Het is de jongste mammoet in NoordAmerika. De vondst rijst vragen op: is het
DNA goed genoeg om de mammoet terug te
brengen? En is de mammoet veel recenter
uitgestorven dan wij op dit moment
vermoeden?
In de wetenschappelijke wereld heerst de
theorie dat de helft van de grote zoogdieren
in Noord-Amerika zo‟n 13.000 jaar geleden
uitstierven.
Dankzij
C14-datering
zijn
professor Duane Froese en zijn collega‟s
erachter gekomen dat de mammoet minder
dan 10.000 jaar geleden nog in leven was.
De mammoet is gevonden nabij Stevens
Village aan de Yukon rivier in centraal

WAK 77 (2013)

Een bijzondere vondst in Tsjechië. Daar
ontdekten
wetenschappers
een
prehistorische
hond
met
een
mammoetbot in de bek.
In totaal hebben de wetenschappers drie
honden teruggevonden. De dieren hadden
een schofthoogte van zo‟n 60 centimeter en
werden ongetwijfeld als huisdier gehouden.
Dat laatste blijkt uit de schedels van de
dieren: de honden hebben bijvoorbeeld
kortere snuiten.
Belangrijk
De honden moeten belangrijk zijn geweest
voor de mensen in dit gebied. Waarschijnlijk
hielpen ze met het sjouwen van vlees,
brandhout en gereedschappen. De dieren
waren zelfs zo belangrijk dat er na hun dood
nog een ritueel volgde. De schedels wijzen
erop dat de hersenen van de dieren werden
verwijderd. Het is onwaarschijnlijk dat deze
dienst deden als voedsel: de mensen in dit
gebied hadden eten genoeg. Waarschijnlijk
was het een ritueel om de geest van het dier
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los te laten, zo is in het blad Journal of
Archaeological Science te lezen.2
Mammoet?
Eén van de teruggevonden honden is heel
bijzonder. Het dier werd aangetroffen met
een groot bot in de bek. De wetenschappers
gaan ervan uit dat het een bot van een
mammoet is: deze dieren kwamen hier in de
tijd van de honden veelvuldig voor. De
mensen joegen erop en moeten soms
enorme
stukken
vlees
hebben
overgehouden. Het is aannemelijk dat dit
vlees gedeeld werd met de honden. Na de
dood van het dier hebben mensen het bot
waarschijnlijk in de bek gestopt.
Wetenschappers kunnen heel veel leren van
deze vondst. Niet alleen komen ze meer te
weten over de rol die honden vroeger
speelden. Ook kan de vondst ze helpen om
een beter beeld te krijgen van het
domesticatieproces. Zo tonen de schedels
aan dat dat proces duizenden jaren eerder
startte dan gedacht. En dat honden al heel
vroeg belangrijk waren voor mensen.
Bronmateriaal:
"Prehistoric dog found with mammoth bone
in mouth" – (zie discovery.com:
http://news.discovery.com/animals/zooanimals/paleolithic-dogs-111007.htm)

2

Germonpré Mietje, Martina Lázničková-Galetová en
Mikhail V. Sablin Palaeolithic dog skulls at the
Gravettian Předmostí site, the Czech Republic, Journal
of Archaeological Science 39/1 (January 2012), 184202.
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ARCHEO KNIPSELS

Samenstelling Jozef Goderis met medewerking van Piet Flipts, Jef Eloy en Jos Vanackere.
Binnenland: Koksijde-Oostduinkerke, Oekene, Roeselare, Ruislede, Rumbeke, Wingene.
Buitenland: Canada, Cyprus, Egypte 3x, Italië, Japan, Mexico, Rome, Spanje, Stonehenge,
Zuid-Afrika 2x.
oktober 2012
1. Stroeykens S.: Vijtigduizend jaar serene
rust.
Koolstofdatering
van
archeologische
vondsten kan voortaan met grote precisie tot
vijftigduizend jaar geleden, dankzij een
Japans meer.
Als de jaarringen van een vijftigduizend jaar
oude boom, zo laten de opeenvolgende
lichte en donkere laagjes op de bodem van
het
Suigetsu-meer
in
Japan
de
opeenvolging van de seizoenen en de jaren
zien, 500 eeuwen na elkaar.
Uit de studie van die opeengestapelde
laagjes kunnen wetenschappers niet alleen
iets leren over de evolutie van het klimaat en
de atmosfeer in de afgelopen vijftigduizend
jaar, ze kunnen er ook de methode van
koolstofdatering, veel gebruikt in de
archeologie, nauwkeuriger mee maken.
Wellicht kunnen we daardoor binnenkort
preciezere datums kleven op gebeurtenissen
zoals het verdwijnen van de neanderthalers
en het inpalmen van Europa door de
moderne mens.
DS. vr. 19.10.2012 Wetenschap p. D9
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2. (hvde): Orchidee was al populair in de
keizertijd.
Al van in de Romeinse tijd waren de mensen
gek op orchideeën. Het ontluikende
christendom
zorgde
ervoor
dat
de
ondeugende naam van de bloem weer
verdween in de kunst. Italiaanse orchideeën
(wereldwijd zijn er honderd soorten) bleken
al veel vroeger door kunstenaars afgebeeld
dan eerder was gedacht: niet pas op
schilderijen uit de 15de eeuw, maar al op
stenen reliëfs uit het jaar 46 voor het begin
van onze jaartelling, toen Julius Caesar de
tempel van Venus Genetrix in Rome
oprichtte. En tenminste drie orchideeën
prijken op de Ara Pacis, een massief stenen
altaar dat door keizer Augustus in het jaar 9
vóór Chr. werd opgericht.
Caneva schrijft in het cultureel wetenschappelijk vakblad Journal of Cultural
Heritage: Kunstenaars kozen de orchidee
waarschijnlijk om het altaarthema van
burgerschap, vruchtbaarheid en voorspoed
in de verf te zetten. Maar vanaf de 3de en 4de
eeuw begint de orchidee weer te verdwijnen
uit de openbare kunst in de klassieke
oudheid. Waarschijnlijk liep de populariteit
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van de “heidense” orchidee terug met de
opkomst van het christendom.
Wat betekent de naam orchidee? De bloem
werd met seksualiteit geassocieerd: het
woord orchis komt uit het Grieks en betekent
teelbal. “Pas met de komst van de
Renaissance deed de orchidee weer haar
intrede in de beeldende kunst” zegt Caneva,“
maar dan enkel nog als symbool van
schoonheid en elegantie”.
DS. do. 25.10.2012 p. D10

Wellicht dienden ze om indruk te maken en
een partner te versieren, zoals de
hedendaagse pauwenstaart, of misschien
hielpen ze bij het broeden, om de eieren of
de pas uitgekomen jongen warm te houden.
Dat schrijft een team van paleontologen
onder leiding van Darla Zelenitsky van de
universiteit van Calgary in Canada in het
vakblad Science.
DS. 29.10.2012 Wetenschap D7

3. (GUS –foto –communicatiedienst
Koksijde)
Archeologische technieken die voor het eerst
zijn toegepast tijdens het onderzoek op de
site van Golf Ter Hille in Oostduinkerke
hebben nu ook hun weg gevonden naar
Stonehenge in Engeland. “Golf Ter Hille
was de eerste plaats in België waar ze
landbouwgronden op grote schaal hebben
ingescand en de bodemsporen zowel
horizontaal als in de diepte in kaart hebben
gebracht”, verduidelijkt prof. Marc van
Meirvenne. “ Die scan gebeurde met een
gevoelige en hoogtechnologische sensor die
in een slede zit en voortgetrokken wordt door
een terrreinvoertuig. Zo kunnen we snel en
precies variaties in de bodemsamenstelling
meten. Door informatie over de ondergrond
te verzamelen, komen we meer te weten
over de natuurlijke en menselijke sporen uit
het verleden. We kunnen ook gerichter
graafwerken uitvoeren”. Het is die techniek
die nu in Stonehenge wordt gebruikt.
Stonehenge is sinds 1986 werelderfgoed.
Archeologisch onderzoek op het terrein is
hoogst uitzonderlijk.

november 2012

De resultaten van het onderzoek op het
golfterrein
in
Oostduinkerke
zullen
gebundeld zijn in een boek dat in 2013
uitkomt over de golf.
De Streekkrant Westkust Veurne –
Diksmuide zat. 27.10.2012
4. (sts): Pluimen als versiering
De vondst van een fossiele dinosaurus die
niet kon vliegen maar wel half tot vleugels
uitgegroeide
voorpoten
had,
met
volwaardige veren erop, doet paleontologen
vermoeden
dat
veren
en
vleugels
oorspronkelijk geëvolueerd zijn om te helpen
bij de voortplanting.
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5. X.: De oudste vesting van Europa.
Terwijl koning Minos op Kreta zijn beroemde
labyrint bouwde, zeilde een volk de
Middellandse Zee over. Ze landden op de
Spaanse kust en bouwden er op een heuvel
een bolwerk dat de hele streek overheerste.
Minos heeft misschien nooit bestaan, maar
de vestingbouwers in elk geval wel. Hun
versterkte stad, La Bastida, is opgegraven
door Spaanse archeologen. “Waarschijnlijk
de machtigste stad van Europa in de
bronstijd” zo klinkt het. De stad ligt bovenop
een heuvel. Langs drie zijden een steil ravijn,
de enige toegang verdedigd door een stenen
vesting.

Muren tot drie meter dik, met zeven meter
hoge torens op een piramidale basis. “Een
bouwkundig huzarenstuk” zegt Rafael Mico,
van de autonome universiteit van Barcelona,
“op hellingen van meer dan 40 %”. De
gehele stad besloeg 4ha. Pleinen, straten,
huizen en grote publieke gebouwen, tot 70
m². En een waterreservoir dat wel 400.000
liter kon bevatten. De monumentale muren
zijn liefst 4200 jaar oud, wees een koolstof
14 datering uit.
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Guy de Mulder (vakgroep archeologie
UGent) : “ Zo‟n complexe samenleving op
het Iberisch schiereiland, ouder nog dan de
paleisbeschavingen
van
Knossos
en
Mycene? Dat zet ons traditionele denken
over culturele vooruitgang op de helling”.
Voor de militaire architectuur is dit
uitzonderlijk innovatief. In de stenen wal
steekt een poterne. Dat is een kleine tweede
poort, waarlangs belegerden een snelle
uitval kunnen wagen. Dit poortje heeft een
spitsboog.”En dat is de allereerste in
prehistorisch Europa. Spitsbogen kwamen in
deze periode enkel voor in de steden van het
Midden Oosten” legt Rafael Mico uit. “Net
zoals zulke zware muren”.

met vakkundig gemaakte wapens zoals
houten speren met een fijn bewerkte
scherpe stenen punt, of misschien zelfs met
pijl en boog. Ze fabriceerden stenen pijl – of
speerpunten met een complexe techniek
waarvoor ze de juiste stenen eerst moesten
verhitten in vuur. En het ging niet zomaar om
een eenmalige opflakkering van technisch
genie, gevolgd door een terugval naar een
primitievere levenswijze: de technologie
bleef zeker 10.000 jaar lang in gebruik. Dat
besluit een internationaal team van
archeologen uit de vondst van 27
“microlieten” messcherp - bewerkte kleine
stukken steen, in een grot in Zuid Afrika.
DS. vrij. 09.11.2012 p. Wetenschap D9

Maar wie waren de bouwers van La Bastide
dan? De Spaanse archeologen denken aan
een volk uit het oosten dat naar Spanje
vluchtte, na de crisis die 4300 jaar geleden
hun regio verwoestte. Die algemene
ineenstorting van de stedelijke beschaving
wordt
toegeschreven
aan
een
vulkaanuitbarsting, klimaatveranderingen of
de mysterieuze Zeevolkeren zelf.
DS. woe. 07.11.2012 p. D11.

8. Van Wuytswinkel E., Vermiste soldaat
krijgt na 72 jaar eindelijk eerbetoon.

6. (bhe): Graf van Toetanchamon niet langer
open voor toeristen
Het graf van de Egyptische farao
Toetanchamon wordt binnenkort gesloten
voor toeristen.
Dat besliste de Hoge Raad voor Oudheden
in Egypte. De trekpleister in de vallei der
koningen werd de voorbije eeuw aangetast
door zwetende en hijgende toeristen. Die
veroorzaakten
schommelingen
in
de
temperatuur en vochtigheid, wat het
beschilderde gipswerk zwaar beschadigde.
Binnenkort
mogen
enkel
nog
wetenschappers nog in de oorspronkelijke
tombe en worden toeristen rondgeleid in
replica.
HNB. vr. 09.11.12 p.24
7. Schoville B.: Spitstechnologie 71.000
v.Chr.
Langer geleden dan gedacht, beschikten
mensen al over geavanceerde technologie
misschien zelfs over pijl en boog. Dat blijkt
uit vondsten van fijn bewerkte stenen punten
uit Zuid-Afrika. Mensen die 71.000 jaar
geleden daar leefden, joegen (of vochten) al
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Op zondag 11 november 2012 kreeg soldaat
Marcel Haeck, die omkwam tijdens de slag
bij het Sterrebos in 1940, eindelijk een
gepast eerbetoon. Dat kon niet eerder
gebeuren omdat hij al 72 jaar vermist is. Zijn
graf werd nooit teruggevonden. Tijdens de
tradionele 11 novemberviering werd een
gedenksteen onthuld ter nagedachtenis van
de enige gesneuvelde soldaat van
Ruiselede, Marcel Haeck. Nooit eerder werd
officieel eerbetoon gebracht aan de man die
omkam op 27 mei tijdens de slag aan het
Sterrebos (Rumbeke).
HNB. zat. 10.11.12 p.35 en ma. 12.11.12
p.20
9. Van Den Eynde H.: Ten aanval.
Steentijdmens breidde wapenarsenaal al
vroeg uit.
Een half miljoen jaar geleden werd de speer
uitgevonden. Voor groot wild was dat slecht
nieuws. De dag dat iemand op het idee
kwam een silex-artefact op een steel te
monteren, was een grote dag in de
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bewapeningsgeschiedenis van de mens. De
speer was uitgevonden. Voortaan kon
gejaagd op grotere dieren. De prooi hoefde
ook niet langer binnen handbereik te zijn om
die te treffen. Speren vervaardigen kostte
wellicht wel meer inspanning dan de
productie van een klassieke silex-spits of
een aangepunte stok. Het vergde enige
planning: Je moest niet enkel een geschikte
vuursteen zoeken en bewerken, maar
tegelijk ook een gepaste stok en
hechtmateriaal bij de hand hebben als hars
en peesdraad. Het was vermoedelijk in
Zuid-Afrika, zo‟n 500.000 jaar geleden, dat
een jager-verzamelaar als eerste op het idee
kwam van dergelijke speer te vervaardigen.
Dit schreven archeologen van de Arizona
state University en de universiteiten van
Toronto en Kaapstad in het vakblad Science.
Dat is 200.000 jaar eerder dan altijd was
gedacht.
DS. 16.11.2012 p. D9

Een kopermijn, een nagebouwd Cypriotisch
handelsschip en een funeraire wagen zijn de
blikvangers in het KMKG. Twee films
informeren de bezoekers over geologie van
het eiland en over hoe archeologen te werk
gaan. Je ziet duikers uit gezonken schepen
aardewerk voorzichtig in een net wikkelen en
aan de oppervlakte brengen.
Dergelijke scheepswrakken, voornamelijk uit
de late bronstijd, zijn een belangrijke
informatiebron. Ze getuigen van de handel in
koper (even belangrijk als olie vandaag), in
luxevoorwerpen
(vazen,
sieraden
en
parfumvaasjes), in wijn en in hout.
Voor Cyprus, het derde grootste eiland in de
Middellandse Zee, was die zee een
verbindingsroute
met
de
omliggende
volkeren. Van overzee kwamen ook volkeren
zich in Cyprus vestigen. De tentoonstelling
belicht hoe Cyprioten in de oudheid erin
slaagden in die wisselwerking van culturen
hun eigenheid te behouden.

december 2012
10. Lehoucq N.: Zee, koper en Aphrodite.
Cyprus, tot eind 2012 voorzitter van de Raad
van de Europese Unie, was altijd al een
smeltkroes van culturen. De naam Cyprus is
afgeleid van kypros, het Griekse woord voor
koper, een metaal waaraan het eiland rijk is
en dat tot voorspoed leidde. De
bestempeling “eiland van Aphrodite” spreekt
evenwel meer tot de verbeelding. Deze
Griekse godin van liefde, seksualiteit en
vruchtbaarheid, rees volgens de mythologie
op uit de zee. Dat beeld geldt natuurlijk ook
voor het eiland.
Door zijn ligging werd Cyprus een draaischijf
tussen Europese, Afrikaanse en Aziatische
culturen. Zijn gehele geschiedenis door
onderhield Cyprus via handel en diplomatie
contacten met de volkeren langs de
Middellandse Zee, of werd het eiland door
hen veroverd.
Liep in 2012 in BOZAR al een tentoonstelling
over de betekenis van Cyprus sinds de
middeleeuwen, staat nu in de Koninklijke
Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG)
in het Jubelpark de vroegste geschiedenis
van het eiland tot aan de Romeinse
overheersing centraal.
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Naast talen en schriftvormen werpen tal van
voorwerpen een licht op het dagelijkse leven
en de sociale statussymbolen. Veel van die
voorwerpen – toiletartikelen, spiegels,
juwelen, - vertonen invloeden uit het nabije
Oosten, Egypte en Mycene. Ze zijn vooral
afkomstig uit graven. Die leveren veel
informatie op over de Cypriotische cultuur en
dodencultus.Zo werden handelaars samen
met balansgewichten begraven. Soms
werden volledige strijdwagens met hun
paarden in het graf getrokken. Die werden
dan geofferd en mee begraven met hun
bronzen tuig. Naast de grafcultuur komen
ook de goden en hun cultus aan bod.
Kerk en Leven 05.12.12 cultuur p.17.
11. (bdh) Koudegolf werd dino’s fataal
Dat
65
miljoen
jaar
geleden
de
dinosaurussen verdwenen, kwam door een
koudegolf na een meteorietinslag. De
inslagkrater ligt bij het Yucatan schiereiland
van Mexico. Johan Vellekoop van de
universiteit Utrecht heeft met een aantal
collega‟s nu de temperatuur kunnen
vaststellen van de zee voor en na de inslag:
zo‟n 30 graden ervoor en daarna liefst zeven
graden koeler. Die klap kwamen de dino‟s
niet te boven. HNB. woe. 12.12.12.
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12. Stroeykens S.: Samenzweerders sneden
Ramses III de keel over.
De mummie van de Egyptische farao
Ramses III werd al eerder onderzocht, maar
de 7cm brede wond aan zijn keel was nog
nooit eerder opgemerkt. Dat kwam door de
overvloed aan extra windels rond de keel
van de overleden koning van Egypte; de
onderzoekers durfden die niet te verwijderen
uit angst om de mummie te beschadigen.
Maar nu heeft een Italiaans-Egyptisch-Duits
onderzoeksteam de mummie van de farao in
een CT scanner gelegd om een
gedetailleerd 3D-beeld van zijn lijk te
verkrijgen. En daarop is een brede en diepe
wond aan de keel te zien, schrijven de
onderzoekers in British Medical Journal. Het
lijkt erop dat de farao werd vermoord met
een diepe snee in zijn keel.
DS. woe. 19.12.2012

Tot nu toe bestond er onder egyptologen
felle onenigheid over de manier waarop
Ramses III aan zijn einde kwam. Onderzoek
van de mummie, die pas in de 19de eeuw
werd ontdekt, had geen sporen van geweld
naar voren gebracht. Nu is het team van de
Duitse onderzoeker Albert Zink
erin
geslaagd om met grote waarschijnlijkheid de
doodsoorzaak
vast
te
stellen:
De
doorgesneden keel bewijst duidelijk dat de
farao is vermoord.
HNB. woe. 19.12.2012 p.22. Lees ook nr 12
hierboven.

Ramses III, slachtoffer van zijn harem

januari 2013

Zegevierende Ramses III op figuratief ostrakon

13. Neyt G.: Oudste moordmysterie ter
wereld opgehelderd.
Wetenschap werpt licht op 3000 jaar oude
thriller in Egypte. Dankzij de nieuwe
technologieën hebben wetenschappers de
oudste cold case uit de geschiedenis
opgehelderd. Ramses III, de laatste grote
Egyptische farao, werd in 1155 vóór Chr.
met een messteek in het strottenhoofd
gedood omdat een van zijn vrouwen haar
zoon op de troon wou.
WAK 77 (2013)

14. Baumers K.: In de voetsporen van de
prehistorische mens.
Een journalist van National Geographic
begint nog deze maand aan een epische reis
door Afrika, Azië en Amerika. Hij volgt te
voet de migratietocht die onze voorouders
60.000 jaar geleden aflegden. 34.000 km, 30
miljoen voetstappen, zeven jaar: Paul
Salopek staat op het punt om te beginnen
aan een wel erg stevige wandeling.
HNB. zat 05.01.13 p.30
15. (rdh): Archeologische opgravingen aan
het nieuw rusthuis te Wingene
Archeologen starten mogelijks deze maand
met opgravingen in de Sint Amandsstraat te
Wingene, op het stuk veld waar binnenkort
het nieuwe rusthuis Amphora moet
verschijnen. Archeologen van de firma AllArcheo
deden
vorig
jaar
al
een
vooronderzoek door enkele sleuven te
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graven. Toen werden al enkele sporen
gevonden. Voldoende blijkbaar om van nu
voort te starten met het grote werk. Eerder
vonden archeologen in de buurt van de Sint
Amandsstraat al resten van een graf uit de
bronstijd.
HNB. woe. 09.01.13 p.23

Tentoonstelling
in
Roeselare
bijzondere vondsten in Oekene.
HNB woe. 16.01.13 p.27

rond

De Streekkrant
DS = De Standaard
HNB = Het Nieuwsblad
Kerk en Leven

16. Tytgat M: Wolharige mammoet
gevonden in kleiputten.
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MAMMOET EN CONSOORTEN
Jozef Goderis
“Nieuwe geo-archeologische tentoonstelling in 2013 bij de dienst Cultuur”
Sinds begin 2013 loopt de tentoonstelling “Mammoet en Consoorten” bij de Dienst Cultuur
van de stad Roeselare. De aanleiding vormen een reeks van merkwaardige vondsten uit een
kleigroeve te Oekene, eigenaar Luc Vandermersch –steenbakkerij Dumoulin-Bricks. Sedert
2009 werd aan de Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek West-Vlaanderen
(V.O.B.o.W.) en de Werkgroep Archeologie Roeselare (WAR) door de eigenaar toelating
gegeven voor de uitvoering van een geo-archeologisch onderzoek in een deel van de
kleigroeve te Oekene. Het onderzoek werd wettelijk vergund voor de periode 2009-2011 aan
Jozef Goderis door “Ruimte en Erfgoed” van de Vlaamse Overheid.

Wat kan je bekijken op de nieuwe
tentoonstelling?
1. Prehistorische dierenbotten van ca
250.000 -10.000 vóór Chr. (Pleistoceen)

De mammoet lijkt in veel opzichten op de
moderne olifant. Geen wonder: de dieren
delen een gemeenschappelijke voorouder.
Net als olifanten leefden mammoeten in
grote groepen. De wolharige mammoet was
ongeveer 3-4m hoog en woog soms meer
dan 5000kg. De slagtanden waren
indrukwekkend en konden langer dan 4m
uitgroeien.Ook waren ze niet recht, maar iets
gebogen/gekruld.
Op de tentoonstelling zijn fragmenten te zien
van mammoet slag- en maaltanden,
aangetroffen te Oekene. Ze zijn na
conservering nagenoeg toonbaar.

Impressie van kudde rondtrekkende mammoeten door
een droog landschap

Dankzij de vondst van beenderen van de
wolharige mammoet zijn we op de hoogte
van de aanwezigheid van dit dier in deze
regio. Hij verscheen in Europa ongeveer
150.000 jaar geleden en verdween hier +
10.000 jaar geleden na het einde van de
laatste IJstijd, toen het klimaat daarna
geleidelijk warmer werd.
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Mammoetmaaltand of molaar gevonden in Oekene

2. Consoorten
Naast de wolharige mammoet troffen de
V.O.B.o.W. onderzoekers in de ondergrond
van Oekene ook beenderen van de
wolharige neushoorn – wild paard – edelhert
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– steppebizon - holenleeuw en bruine beer.
De aanwezigheid van de hyena blijkt indirect
uit knaagsporen die hij naliet op twee
gevonden dijbeenderen van de wolharige
neushoorn en op een deel van het
spaakbeen van het edelhert. Determinatie
van de dierenbotten werd verzekerd door
door UGent: Bjorn Dewilde, Prof.em. A.
Gauthier en Hendrik Demiddele.

enkele werktuigen in silex of vuursteen en
een gepolijst prehistorisch voorwerp in
bewerkt been, zeer zeldzaam. Deze
ontdekkingen zijn uniek voor het WestVlaamse archeologische verleden.

3. Archeologische vondsten uit het midden
van de oude steentijd ca. 250.000 -3.500
vóór Chr. (Midden Paleolithicum)
De vondsten getuigen van menselijke
aanwezigheid als zwerver, jager, plukker en
verzamelaar van voedsel. Het betreft hier
een nomadencultuur en daardoor zijn de
archeologische vondsten eerder schaars:

Vermoedelijk gepolijst benen voorwerp

Praktisch
De tentoonstelling is gratis te bezoeken in de Dienst Cultuur, Zuidstraat 3.
Openingsuren ma. 8.30u-12u en 14-18u. di-vrij. 8.30u-12u.
Info: V.O.B.o.W. Jozef Goderis 051/22.27.20 www.vobow.be en
Dienst Cultuur 051/26.24.04 cultuur@roeselare.be
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ARCHEO-TENTOON
Samenstelling: Jozef Goderis

België
ATH
t/m 28.04.2013
Les saveurs antiques: A table avec les
Gallo-Romains
met Gallo-Romeinse 2de eeuwse kookketel in
bronsplaats afkomstig van Roeselare Haven.
Espace Gallo-Romain, in samenwerking met
het Musée du Malgré-Tout van Treignes.
Rue de Nazareth, 2 - 7800 Ath.
tel. 068/26 92 33 of 35 fax 068/28 27 63
egr@ath.be www.ath.be/egr
Open: van 1/10 t/m 31/03 (winter) di-vr 1012.00u en 13-17.00u. zat en feestdagen 1418.00u.
gesloten op zondag en maandag, met
uitzondering van de eerste zondag van de
maand.
Feestelijk weekend van de “Gastronomie
antique” 23 & 24 februari 2013
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Coloqium “AlimenTerre. Archéologie et
alimentation”, Romeins banket en animatie
voor het groot publiek.
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BRUSSEL
1. 31.12.2012 t/m 10.03.13
Eeuwenoud Cyprus – Wisselwerking van
culturen
Aanbevolen voor liefhebbers van
mediterrane archeologie

Kassa‟s sluiten om 16.30u.
Toegangsprijzen € 7 /€ 6 (groepen vanaf 10
personen) € 3 / gratis voor -13 in
gezinsverband
Rondleidingen € 65 (weekdagen) € 80
(weekend) + € 8 per persoon – maximum 15
personen per groep
Jubelpark 10, 1000 Brussel tel. 02.
741.72.11 www.kmkg.mrah.be
2. t/m 26.05.2013
Prehistorie – Do it Yourself!
Ontdek hoe intensief onze voorouders
gebruik maakten van de wereld rondom hen.
Museum
voor
Natuurwetenschappen,
Vautierstraat 29, 1000 Brussel.
tel: 02/24.76.344
www.natuurwetenschappen.be
GENT
t/m 10.03.2013
Gevloerd en betegeld. De Belgische
tegelindustrie van art nouveau tot
seventies

Vanaf het tweede millennium v. Chr. bevond
het eiland Cyprus zich op een kruispunt van
mediterrane culturen. Zijn geografische
ligging tussen de Griekse wereld, het Nabije
Oosten, Anatolië en Egypte, evenals zijn
natuurlijke rijkdommen plaatsten het in het
hart van de contacten in het oostelijke
Middellandse Zeegebied. Kopererts speelde
daarin een belangrijke rol, het metaal gaf
trouwens zijn naam aan het eiland. Het
eiland werd een smeltkroes van culturen,
zonder aan eigenheid in te boeten. In de
selectie van driehonderd objecten – van het
neolithicum tot de Romeinse tijd – ontdekt u
hoe de oude Cypriotische cultuur werd
gevoed door invloeden uit de omliggende
gebieden, van taal en schrift tot kunst en
architectuur. Op de tentoonstelling zijn
stukken uit Cypriotische verzamelingen te
zien, aangevuld met voorwerpen uit Britse
en Belgische collecties.
Open: 10.00-17.00u – gesloten op maandag,
van 1 t/m 11/.11 en van 25/12 t/m 01./01/13.
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Omstreeks
1900
overtroefde
België
Nederland
als
tegelland.
Belgische
decorateurs focusten op tegelwanden en
werden daarbij geruggensteund door een
creatieve industrie. Ooit was tegeldesign het
meest trendy onderdeel van de architectuur:
zowel gevels als interieurs werden van vloer
tot plafond betegeld. Dit modeverschijnsel
begon in Engeland in de 19de eeuw en liep
over rond 1890 naar Frankrijk, België en
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Duitsland.
Miljoenen
tegels
werden
geproduceerd in Belgische bedrijven als
Boch Frères, Gilliot en Maison Helman.
Kelders, gevels, keukens, gangen en winkels
werden met tegels bekleed. Ontwerpers
binnen de art-nouveau stijl tekenden
wervelende takken, stengels en bloemen op
de tegels, bedekt met transparant glazuur.
Dit modeverschijnsel liep door tot eind de
jaren 30, kende weer een opbloei in de jaren
50, maar stierf uiteindelijk een stille dood in
de
jaren
70.
Toen
werden
veel
tegelensembles achteloos gesloopt.

de boot al rond 1550 vóór Chr. werd
gebouwd, in de bronstijd. De planken van de
Dover boat zijn uitzonderlijk goed bewaard
omdat ze, goed afgesloten van de lucht,
onder 6m sediment lagen.
Tentoonstelling is gratis te bezoeken in het
Erfgoedcentrum van Ename van donderdag
tot en met zondag, doorlopend van 10 tot
17u.

Museum voor Industriële Archeologie en
Textiel. Minnemeers 9, 9000 Gent.
tel. 09.269.42.00 www.miat.gent.be
Naast prachtige tegelpanelen zie je ook het
productieproces en de werkomstandigheden
in de tegelfabrieken.

NOOT: V.O.B.o.W. excursie naar Ath en
Ename op zondag 28 april 2013

OUDENAARDE - ENAME.
t/m 26.05.213
Voorbij de horizon: replica van oudste
boot ter wereld in Ename

Provinciaal Archeologisch Museum Ename,
Lotharingenstraat 1, 9700 Ename
(Oudenaarde) tel. 055/30.90.40.

ROESELARE
t/m 31.12.2013
Mammoet en consoorten

Zie afzonderlijke bijdrage in dit nummer van
WAK 77

Dover boat in Ename

In 1992 stootten archeologen van de
Canterbury Archaeological Trust tijdens
opgravingen in het stadscentrum van Dover,
nabij de haven op enkele eiken planken. Ze
verwijderden het slib en ontdekten – na wat
puzzelwerk – dat de doordrenkte planken de
restanten waren van een prehistorische
boot, die snel “Dover Boat” werd gedoopt.
C14 (koolstof -14)-datering toonde aan dat
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Toegang gratis tijdens de kantooruren van
de Dienst Cultuur, Zuidstraat 3
ma:8.30u-12u. en 14-18u di-vrij: 8.30u-12u
Info Dienst Cultuur 051/26.24.00
cultuur@roeselare.be en Jozef Goderis
051/22.27.20 en www.vobow.be

Nederland
DEN HAAG
t/m 01.09.2013
High Tech Romeinen. De spannendste
Romeinse uitvindingen.
Museon, Stadhouderlaan 37
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LEIDEN
t/m 17.03.2013
Het Egypte van Hollywood. Archeologie
en fantasie in één tentoonstelling.
Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28

AMIENS
t/m 24.03.2013
Le temps des Romains
Musée de Picardie, 48 rue de la République,
80.000 Amiens.
tel. 03.22.97.14.00

ROTTERDAM
t/m 30.12.2012
1000 jaar Rotterdam
Geschiedenis van de stad, van nederzetting
bij de Rotte tot metropool aan de Maas.
Schielandhuis, Korte Hoogstraat 31.
VENLO
tot medio 2013
Vennelo Sablones – Twintig eeuwen
wonen aan de Maas
Limburgs Museum, Keulespoort 5.

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

Frankrijk
ALLONNES
t/m 23.06.2013
Passé de campagnes. Fermes et villae
antiques de la Sarthe.
CERAM Pierre Térouanne, rue Charles
Gounod, 72.700 Allonnes.
tel. 02.43.80.68.31
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BAVAY
t/m 27.08.2013
Voyage à travers les collections de
Bavay. Histoires d’ archéologie 1780-1976
Forum antique de Bavay, musée
archéologique du département du Nord
Allée Chanoine Biévelet tel.03.95.73.15.50
museebavay@cg59.fr
BORDEAUX
t/m 17.03.2013
Au temps des Gaulois. L’ Aquitaine avant
César
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Musée d‟ Aquitaine, 20 cours Pasteur ,
33.000 Bordeaux. tel. 05.56.01.51.00
CHARTRES
t/m 29.05.2013
ça s’est cassé près de chez vous
Maison de l‟ archéologie, 2 rue au Lin,
28.000 Chartres. tel. 02.37.23.42.20
LYON
t/m 07.04.2013
Peplum
Musée Gallo-Romain, 17 Rue Cléberg,
69.005 Lyon.
tel. 04.72.38.49.30

Archives et bibliothèque départementales
Gaston Deferre, 1-20 rue Mirès, 13.003
Marseille. tel. 04.13.31.82.08
METZ
t/m 01.04.2013
En quête du passé: archéologie
préventive à Metz métropole
Musée de la Cour d‟ or, 2 rue du Haut
Poirier, 57000 Metz. tel. 03.87.20.13.20
NEMOURS
t/m 10.03.2013
À travers les champs. Objets collectés et
peuplements anciens
Musée départemental de Préhistoire d‟ Ilede-France, 48 avenue Étienne Dailly, 77.140
Nemours. tel. 01.64.78.54.80
PARIS
1. t/m 04.03.2013
Art du jeu, jeu dans l’ art de Babylone à l’
Occident médiéval
Musée de Cluny, musée national du Moyen
Age, 6 place Paul Painlevé, 75.005 Paris
tel. 01.53.73.78.00
2. t/m 31.12.2013
Paris disparu, Paris restitué
Crypte archéologique du parvis Notre-Dame,
7 place Jean-Paul II, Parvis Notre-Dame
75.004 Paris
tel. 01.55.42.50.10
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

MARSEILLE
1. t/m 15.04.2013
Le trésor des Marseillais offrande
massaliète à Delphes.
Centre de la vieille Charité, 2 rue de la
Charité, 13.002 Marseille.
2. t/m 24.03.2013
César et les secrets du Rhône
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SAINT-ROMAIN –EN – GAL
t/m 07.04.2013
Péplum
Musée Gallo-Romain de Saint-Romain-enGal-Vienne, RD 502,
69560 Saint-Romain-en Gal tel.
04.74.53.74.01
STRASBOURG
t/m 31.08.2013
Un art de l’illusion. Peintures murales
romaine en Alsace
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Musée archéologique, Palais Rohan, 2 place
du Château, 67.000 Strasbourg.
tel. 04.93.04.32.50
TENDE
t/m 31.03.2013
La bataille de Lépante et les Merveilles.
Les ex-voto marins du mont Bégo.
Musée des Merveilles, avenue du 16
septembre 1947, 06430 Tende.
tel.04.93.04.32.50

Italië
MILAAN
t/m 17.03.2013
Constantijn, 313 na Chr.

VERSAILLES
t/m 17.03.2013
Versailles et l’antique
Château de Versailles, Salles d‟ Afrique et
de Crimée, 78.000 Versailles.
tel. 01.30.83.78.00

Duitsland
BERLIJN
t/m 13.04.2013
Im Light von Amarna - 100 Jahre Fund
der Nofretete
Neues Museum, Bodestraße 1-3
10178 Berlin. tel. 030 - 266 42 42 42
MUNCHEN
t/m 07.07.2013
Die Unsterblichen Götter Griechenlands
Staatliche Antikensamlungen und Glytothek,
Katharina-von- Bora- Strasse.10
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Palazzo Reale, Piazza Del Duomo 12,
20.122 Milaan
tel. (39) 02.87.56.72
ROME
t/m 10.03.2013
Rome, capitale du monde
Place du Colisée, Rome.
tel. (39) 06. 399. 67.700

WAK 77 (2013)

OVERZICHT TIJDSCHRIFTEN
Op de leestafel: Samenstelling Jozef Goderis
Op de leestafel:

ARCHEOLOGIA
nr 504 november 2012
Karolyi-Papachristopoulos, E.: L’archéologie
Grecque à la dérive.? Un patrimoine menacé
au coeur de l’ Europe,10-15.
Crançon, S.: Bronze Six millénaires de
beauté, 16-25.
Soulat, J.: Vicq Une immense nécropole
mérovingienne, 26-38.
Charlier, Ph., Nielen, M.A. & Prévost, A.:
Les sceaux des “ Rois Chevelus” Une
énigme médiévale, 40-47.
Vernou, CH.: Seigneurs de l’ an Mil.
Lumières sur la Bourgogne millénaire, 48-56.
Hibernie, E.: Médecins romains. Entre la
science et les dieux, 58-63.
Exposition : Quoi de neuf docteur? Forum
antique de Bavai jusqu‟au 15.01.2013
Delestre, X.: Hippone Un trophée en bronze
unique, 64-71. (Grand site de l‟ Afrique
romaine)
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nr 505 december 2012
Schnitzier, B.: Strasbourg
archéologique, 10-13.

le

musée

Crançon, S.: Le musée archéologique de
Strasbourg, 14-23.
Cicutta, H. et autres: Sous la place du
château à Strasbourg, 24-33.
Elter, R.: Gaza (Palestine) Le plus ancien
monastère de Terre Sainte, 34-51.
Afeiche, A.M. et autres: Fascination du
Liban. Un voyage de soixante siècles, 52-61.
nr 506 januari 2013
Chartier-Raymond, M.: Pétra. Splendeur de
l’ Orient,10-23.
Fuganti, D.: Roma caput mundi. Entre
domination et intégration, 24-33 (Exposition
au Colisée à Rome)
Sarreste, F. & Bertrand, E. : Sarthe Fermes
et villae antiques, 34-41.
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Bernot, E. et autres: Les souterrains de
Lyon. Dans les galeries de la Croix-Rousse,
42-51.

Wildschut-Doesburg, M.: Het Foro Italico van
Mussolini.
Hoogtepunt
architectuur
interbellum in Rome, 38-41.

Beyneix, A.: Néolithique À l’aube de la
médicine occidentale, 52-60.

Van Elten, E.: Nederland: Unieke vondst in
de IJssel. “De Kogge, die hoort bij Kampen”,
46-49.

Karlin, Cl., De Faucamberge, E. et autres:
Angola la découverte d’ une Préhistoire, 6269.

DOSSIERS d’ ARCHÉOLOGIE
nr 354 november- december 2012: Le temps
des Romains
nr 355 januari- februari 2013: Les cités
Lacustres du Jura et de la Savoie.
Préhistoire Les palafittes au Patrimoine
mondial de l’ Unesco
L’ ARCHÉOLOGUE La revue de l’
Archéologie.
nr 123 december 2012 –januari 2013:
Bourgs et villages de la Gaule.
nr 124 februari – maart 20132 Un art gaulois
dans la monnaie.
ARCHEOLOGIE MAGAZINE 05 2012
GESCHIEDENIS - CULTUUR –
EXPOSITIES – REIZEN
Schaub,
A.
&
Dr.
Pavlovic,
M
(stadsarcheologen):
Baden
in
de
stadsarcheologie van Aken. Ondergrond van
keizerstad geeft steeds meer historische
geheimen prijs, 20- 31. (Opgravingslocaties
in Aken: de belangrijkste locaties en de
vondsten van stad)
Kok, R.: Okraïne De steile afgrond, als een
ruwe gedenksteen. Een bezoek aan Babi
Jar, de plaats van een massamoord bij Kiev,
14-17
Toebosch, T.: Italië, Rome blijft verrassen:
de Porticus Aemilia in de wijk Testaccio en
het Foro Italico, 34-37. (Testaccio als
openluchtmuseum. Onderzoek naar talrijke
sporen uit verschillende tijden in Romeinse
wijk)
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Paesen, J. en anderen: België: Celtic Fields
in Belgisch-Limburgse Kempen. Nieuwe
technieken zorgen voor betere waarneming
en meer kennis hierover, 52-55.
Dekeersmaeker, M: Arabische voetsporen.
Stille getuigen van een vergeten oorlog, 4243.

DE MUNTKLAPPER
nr 77 januari-februari-maart 2013
Pasmans, P.: De munten van Reinhard II
van Schoonvorst, heer van Zichem, 1-7.
EXSITU
nr 2 oktober 2012
Hoorne, J.: Traditie in wording. Archeologie
en publiek: mag het iets meer zijn?, 3.
Pede, R. en anderen: Rond en groen. De
piramiden van Ronse, 6-9.
Vermeersch, J. & Lenaerts, T.: Van varen tot
surfen. Het onderzoek van de Doelse
koggen, 10-13.
Van de Vijver, M.: Funeraire meetkunde in
Aalter. Een uitzonderlijk Gallo-Romeins
grafmonument, 14-15.
Ervynck, A.: Aan de rand van de rand. Een
marginale opgraving in Mechelen, 16-23.
Herremans,
D.: Lijmen en dichten in
Tweestromenland . Thomas van de Velde
over bitumen in de oudheid, 24-26.
Biesbrouck, B: Is er leven na de opgraving?
Het archeologisch depot van de provincie
Antwerpen, 28-31.
Talon, M & Prilaux, G.: Le Canal Seine-Nord
Europe. Niet bepaald met de Franse slag,
32-37.
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Laisnez, K. & Vandecatsye,S. & Vanhee, D.:
Deynse anno 1783. 3D-computerspel maakt
onderzoek aanschouwelijk, 38-41.

Stroobants, F. Lokale brons muntslag in de
regio Pisidia en Pamphilia tijdens de 3de
eeuw na Chr. deel 3, 265.

Biesbrouck, B.: Een wereldvondst die
mensen verbindt. De bronstijdboot van
Dover komt naar Ename, 44-47.

Schutyser, E.: Munten gevonden in het
Beverhoutshof of Blauw Kasteel of te
Moerbrugge (Oostkamp deel 5), 271.

Verbrugge, A. en anderen: Brandende liefde.
Een amoureus tafereeltje uit een Romeins
graf, 48-49.

X.: Veiling onder de leden. nr 199, 275.

Bracke, M.: In Flanders Fields. Het verhaal
van soldaat Folley, 50-55.

23ste jaargang nr.1 januari 2013

Vyverman, G.: (fotograaf) Historia Mundi.
Geschiedenis in het echt, 56-61.

Overzicht numismatische bijdragen 22ste
jaargang, 5.

Reenacting en living history, eind juni 2012
in Maria-Aalter.

Vincke, A.: Jules Lagae en zijn Gezellemedaille, 6.

Claes,
E.:
Archaeology
for
Erfgoededucatie in 2012, 62-65.

Stoobants, F. Lokale brons muntslag in de
regio Pisidia en Pamphilia tijdens de 3de
eeuw na Chr. deel 4, 17.

Lauwers, V.: en anderen:
tevreden.
Archeologie
en
planning, 67-70.

kids.

Iedereen
ruimtelijke

Van Vaerenbergh, J.: De achtergrond op de
voorgrond.
Archeologie
van
een
familieportret uit de 16de eeuw, 72-75.
Delaruelle, S. en anderen: Een tweede
leven. Vroege middeleeuwers hergebruikten
grafheuvels uit de bronstijd, 76-79.
Moens, J.: Calceologie U zegt? Studie van
oude schoeiselvormen, 80-83.
Hoorne, J. & Wouters, B.: Marcus Ulpius
Felix. Gladiator in Rome, thuis in Tongeren,
84-85.
De Baere, W.: Graffiti in de mergelgroeve.
De ondergrondse kunst van de Caesterberg,
86-90.
Vermeiren, G.: Loop naar de pomp! Het nietzo-stromend-water in laatmiddeleeuws Gent,
92-95.

X.: Veiling onder de leden nr 200, 27.

PIJPELOGISCHE KRING NEDERLAND
www.tabakspijp.nl info@tabakspijp.nl
jaargang 35, nr 139, januari 2013
Bestuursmededelingen: p.2585
Van der Lingen, B.: Een herdenkings- en
reclamepijp van de firma A.B. van der Reep
v/h C.A. Franchimon, tabaksfabrikant te
Leiden, 2586-2595.
Rutten, M.: Literatuursignalementen, 2596.
Stam, R.: Een fijne pijpendag, 2597-2599.
De Haan, A.: Zoekertje, 2601-2602.
Kwint, J.: Impressie van de 28ste AIP
conferentie in Gdansk, 2603-2605.
Stam, R.: Een Kerststal uit het Westerwald,
2606.

Ervynck. A.: De oudste mens ter wereld, 9697.

Kleijweg, A.: Bijzondere barokvondst uit
Calslagen, 2608-2610.

NUMISMATICA BRUGGE EN HET VRIJE
22ste jaargang nr 10 december 2012

Lamboo, R.: Roermondse sigarenfabrieken:
“ De gebroeders Jacobs”. (deel 3), 26112618.

X.: Munten van de Spaanse Nederlanden in
de Archer M. Huntington Collection. 257.
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BOEKBESPREKINGEN
1. SAGALASSOS – JAARBOEK 2011-2012
Marc Waelkens en het Sagalassos team.

Sagalassos is gelegen in de provincie Budur
(Turkije), nabij het kleine stadje Aglasun, ca
110km ten noorden van Antalya. Dit vierde
jaarboek biedt het voordeel dat in dit
exemplaar constant naar info kan verwezen
die in de vorige jaarboeken geleidelijk werd
opgebouwd. In de vier volumes wordt, naast
het eigenlijke verslag over de behaalde
resultaten in de voorbije campagnes, ook de
geschiedenis van de stad tot in de kleinste
details doorgelicht.
De voorbije twee jaren waren een mijlpaal in
de geschiedenis van het multidisciplinair
onderzoek in Sagalassos. Veel van onze
WAK-lezers behoorden ongetwijfeld tot de
145.000 bezoekers aan de succesrijke
tentoonstelling over “ Sagalassos, City of
Dreams” in het Gallo-Romeins Museum van
Tongeren.

Dit jaarboek is reeds het vierde in de reeks
dat de vroegere Sagalassos – nieuwsbrieven
vervangt. Het vierde jaarboek beschrijft de
onderzoeks- en opgravingscampagnes in
2011 en 2012: twee jaren van succes.

50

Dit vierde jaarboek betekent alweer een
parel op de kroon van Prof. Marc Waelkens
en zijn team. De pionier van Sagalassos
staat op de drempel van zijn emeritaat.
Maar geen zorgen: het werk loopt blijkbaar
vol vertrouwen verder:
Vanaf volgend jaar zal elk jaarboek opnieuw
verschijnen zoals het vroeger het geval was
met de nieuwsbrieven: telkens rapporten van
de resultaten van de allerlaatste campagne.
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Uitgave Peeters, Leuven 196 pagina‟s met
illustraties in kleurendruk.
J. Goderis

2. LA GROTTE CHAUVET à VALLON
PONT d’ ARC
Jean-Marie Chauvet, Eliette BrunelDeschamps en Christian Hilavie

Interessant voor onze lezers en leerkrachten
en bezoekers aan de V.O.B.o.W-WAR
tentoonstelling Mammoet en consoorten te
Roeselare in 2013 zijn de afbeeldingen van
herten, neushoorns, wilde paarden, beren,
leeuwen, bizons: allemaal prehistorische
dieren waarvan in de voorbije jaren,
gelijkaardige beenderen zijn teruggevonden
in de kleigroeve van Oekene. (zie WAK 72 –
nov. 2011, WAK 76 nov.2012 p.195: Nieuwe
vondstmeldingen kleigroeve Oekene en
WAK 77: Mammoet en consoorten).
Collection “Arts rupestres”, dirigée par Jean
Clottes. Édtions du Seuil, april 1995; 120
pagina‟s. Illustraties in kleurendruk.
Jozef Goderis
3. LE DICO DE LA PRÉHISTOIRE
Romain Pigeaud - Illustrations Véronique
AGeorges.

Dit Frans-talig boek met reproducties van
grotschilderingen in de grot Chauvet in de
Gorges de l‟ Ardèche (F) bestaat uit twee
delen:
1. Historiek van de ontdekking van de grot
2. Toestand van het onderzoek in 1995
Het is evident dat de grot van Chauvet als
een van de grote sites van paleolithische
kunst kan worden beduid, vergelijkbaar met
Lascaux (F), Altamira (S), Trois Frères (F)
en Niort (F). Maar volgens de auteurs is de
grot van Chauvet blijkbaar de oudste. Deze
laatste heeft het voordeel dat de ondergrond
perfect is bewaard en daardoor in staat is
om heel wat info af te leveren over dierlijk en
menselijk gedrag van jagers-verzamelaars in
het paleolithicum. (250.000 tot ca 35.000
v.Chr).

Toen we op 13 september 2012 een bezoek
brachten aan het museum van SolutréPouilly
(F),
Bourgogne,
aan
de
gelegenheidstentoonstelling “ La Préhistoire
expiquée aux enfants” (t/m 31.12.2012)
verwonderde het ons dat hierbij geen
catalogus voor handen was.
Van de conservator vernamen we:”Voor alle
exposities is doorgaans een catalogus
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beschikbaar. Voor deze expositie echter
verwijzen we graag naar twee boekjes, als
handleiding voor leerkrachten”. We pikten er
enkele in het Frans – alfabetisch
gerangschikte items uit, die mogelijk kunnen
aansluiten
bij
onze
tentoonstelling:
“Mammoet en consoorten” (WAK 77, 39-40):
8-9: Frise chronologique - tijdsbandp.
14-15: Les animaux de la préhistoire - dieren
uit de préhistorie
p. 30-31: Cabanes en os de mammouth hutten van mammoetbeenderen
p. 38-39: Chasse – Chauvet (grotte) - jacht –
grot van Chauvet
p. 53-55: Fouille - opgraving
p. 57: Glacation - ijstijden
p. 82: Levallois méthode -Levallois techniek
op silex
p. 86-87: Mammouth - mammoet
p. 93: Nomades - zwervers
p. 95: Paléolithique - Oude steentijd
p. 109: silex - vuursteen
p. 110:Solutré (Saône et Loire) - rots van
Solutré (cuesta)
p. 113: Taille de pierre - vuursteenbewerking

jeugdreeks met verschillende onderwerpen.
Het lijkt meer geschikt voor jongere kinderen
van het basisonderwijs in Frankrijk en
Wallonië.
Geïnteresseerde leerkrachten van bij ons
kunnen er ook interessante items uit filteren.
De tekeningen van Sergio Rognoni spreken
aan voor een jongere leeftijd.

Éditions de la Matinière, Paris - kleurendruk 126 pagina‟s – gekartonneerd – glanzend
papier. Dit boekje is blijkbaar meer geschikt
voor het secundair onderwijs.
Jozef Goderis
4. PRÉHISTOIRE – POURQUOI –
COMMENT
S. Deraime – illustraties: Sergio I. Rognoni
Net als bovenstaande boekbesprekingen is
dit eveneens Franstalig boekje uit de
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Bv: p.52: Les animaux du froid: mammoet –
leeuw – hert – enz.
Éditons: Fleurus – kleurendruk – 125
pagina‟s – gekartonneerd – glanzend papier.
Jozef Goderis
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KORTE BERICHTEN
Overlijden
Vlak voor het verschijnen van de WAK 77 vernemen we het
plotse heengaan van Achiel Devolder, jarenlang lid van onze
V.O.B.o.W.-vereniging en enthousiast deelnemer van onze
excursies.
Achiel werd geboren te Roeselare op 22 september 1939 en
overleed op 6 februari 2013 in het St. Andriesziekenhuis - Tielt.
De plechtige uitvaartliturgie greep plaats in de Onze-LieveVrouw geboortekerk te Schuiverskapelle op woensdag 13
februari 2013.
Achiel stond bekend als een weetgierig man, betreffende kunst,
archeologie en geschiedenis en was zeer vaardig in
houtbewerking. Hij ging dolgraag op reis.
De Raad van bestuur van de V.O.B.o.W. en de vele trouwe
deelnemers aan onze excursies bieden aan zijn echtgenote
mevrouw Lieve Staelens en kinderen Bram, Maarten en Ine hun
oprechte deelneming aan.

DAVIDSFONDS Universiteit Vrije tijd Voorjaar 2013 West-Vlaanderen
1. Tielt
Koran, Kaliefen en Kruistochten. De fundamenten van de Islam
Prof. em. Urbain Vermeulen, KU Leuven en UGent
Vr. 8 en 22 febr. en 1, 8 en 15 maart van 13.45u tot 16.45u.
Hotel Shamrock, Euromarktlaan 24. prijs €70 een € 64 (met Davidsfonds Cultuurkaart)
Inbegrepen: kofie en syllabus
Info: 051/40.02.49 Alfonsine Van Looveren of 016/31.06.70. Code: TI-13A-FU
2. Roeselare
Media aan de macht. Internationale conflicten in het nieuws.
Prof. Peter Verlinden, KU Leuven.
Do. 7, 14, 21 en 28 maart van 14 tot 16u.
De Spil, H. Spilleboutdreef 1. prijs 53 en € 47 (met Davidsfonds Cultuurkaart)
Inbegrepen koffie en syllabus.
Info: 051/20.86.64 José de Brouwere en op 016/31.06.70. Code:RO-13A-IC
3. Brugge
De gangmakers van de westerse beschaving. Cultuur en kunst van Grieken en Romeinen.
Prof. em. Arnold Provoost, KU Leuven.
Do. 31 jan. en 7, 21 en 28 febr. van 14 tot 16u
Hof van Watervliet, Oude Burg 27, zaal 7. prijs €53 en €47 (met Davidsfonds Cultuurkaart)
Inbegrepen: koffie en syllabus.
Info: 050/38.27.20 Dirk Deschepper en op 016/31.06.70. Code: BG-13A-WB

53

4. Torhout
De bijbel als literatuur. Een kritische lezing van het heilige schrift.
Prof. em. Ludo Abicht, Univ. Berkeley, Gent en Antwerpen
Woe. 30 jan en 6,20 en 27 febr. van 14 tot 16u. prijs € 53 -€47 ( met Davidsfonds
Cultuurkaart)
Inbegrepen: koffie en syllabus
CC De Brouckere, Aartrijkestraat 6
Info: 050/21.38.58 Daniel Vanhoutte of 016/31.06.70. Code: TH-13A-BB
5. Waregem
De Scythen. Ruitervolk in de steppen
Prof. Jean Bourgeois. UGent
Ma. 21 en 28 jan. en 18 en 25 febr. van 14-18u. prijs €53 en €47 (met Davidsfonds
cultuurkaart).
Inbegrepen: koffie en syllabus
CC de Schakel, Schakelstraat 8
Info: 059/60.02.17 Brigita Demey en op 016/31.06.70. Code: WA.-13A-SC
-----------------------------------------------------------------------Proficiat
De wetenschappelijke poster: “Some
preliminary notes on the Late
Pleistocene contexts and Middle
Palaeolithic finds in Oekene (West
Flanders, Belgium)“ van Hendrik
Hameeuw, Geert Andries, Jozef
Goderis en Willem Hantson heeft op
zaterdag 8 december op de contactdag
prehistorie in Brugge de “Posterprijs”
gewonnen. Zij mochten een mand met
Brugse streekgerechten in ontvangst
nemen vanwege de organisatie van de
Contactdag
in
Brugge.
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V.O.B.O.W. ACTIVITEITEN IN HET VOORUITZICHT

POWER –POINT VOORSTELLING door Jasper Deconinck op zaterdag 23 maart
De spreker van Ghent Archaeological team GATE, belooft een aantal authentieke stukken
te presenteren van de Gallo-Romeinse vicus van Harelbeke. Medewerkers aan de GalloRomeinse artisanale nederzetting aan Roeselare Haven (1986-1994) zullen zich zeker aan
de gegevens van Harelbeke kunnen spiegelen.
Lees vooraf het verslag van onze penningmeester Jos Vanackere in WAK 76 p. 176-178.
Zaterdag 23 maart 2013, om 10 uur, stadhuis Roeselare, conferentiezaal, inkom via de Grote
Markt. Iedereen welkom, toegang gratis.
DUBBELE BOTENTOCHT op zondag 28 april 2012
Nieuwe V.O.B.o.W.-WAR excursie naar Ath en Ename
In de voormiddag bezoeken we het Espace Gallo-Romain in Ath, waar momenteel nog de
tentoonstelling loopt: “ Les Saveurs Antiques” . Hierin heeft de 2de eeuwse ketel in bronsplaat van Roeselare Haven een plaatsje gekregen. (zie deze WAK 77, 43).
In het archeologisch museum van Ath is eveneens een authentieke Gallo-Romeinse boot te
bezichtigen.
In de namiddag verplaatsen we ons naar Ename..
In 1992 deden Britse archeologen
in Dover de ontdekking van een
perfect bewaarde houten vaartuig
uit de midden bronstijd. (20001500 vóór Chr;).
Vermoedelijk
was
de
boot
zeevaardig en bracht mensen aan
beide zijden van de Noordzee
dichter bij elkaar.
Een replica van de boot is
blikvanger van de reizende
tentoonstelling,
die
zich
momenteel in Ename bevindt.
Experimenteel
archeologen
hebben de replica op halve schaal,
helemaal
op
bronstijdwijze
vervaardigd.

Zondag 28 april 2013
Een meer gedetailleerd programma en kostprijs wordt bezorgd aan wie zich vóór 1 april als
geïnteresseerde deelnemer kenbaar maakt aan Jozef Goderis (051/22.27.20) of Jos
Vanackere. (056/21.66.49)
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LIDGELDEN

Hernieuwing van het lidgeld of abonnement op de West-Vlaamse
Archeokrant 2013

Wens je verder info over archeologie in Roeselare, West-Vlaanderen en ver daarbuiten?
Schrijf dan dadelijk over op onze V.O.B.o.W. rekening BE22 466-9167991-47 (BIC
KREDBEBB) met melding ofwel vast lid 2013 of gewoon lid 2013 of abonnee 2013.

€ 26: vast lid
- ontvangt het West-Vlaamse Archeologica jaarboek,
- abonnement op de West-Vlaamse Archeokrant 2013, nrs. 77 t/m 80,
- uitnodiging op de jaarvergadering,
- ontvangt de V.O.B.o.W-lidkaart

€21: gewoon lid
- ontvangt het West-Vlaamse Archeologica jaarboek,
- abonnement op de West-Vlaamse Archeokrant 2013, nrs. 77 t/m 80,
- ontvangt de V.O.B.o.W-lidkaart

€12: Abonnement WAK
- abonnement op de West-Vlaamse Archeokrant 2013, nrs. 77 t/m 80,

Dank om je stiptheid, zodat we onze publicaties zonder onderbreking of vertraging kunnen
toesturen.
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WAK 77 (2013)

ACTIVITEITENKALENDER V.O.B.O.W.- WAR VOORJAAR 2013

***
t/m 31 december 2013
Tentoonstelling:
Mammoet en consoorten.
Geo-archeologische tentoonstelling met
vondsten uit de kleigroeve Dumoulin-Bricks te Oekene
(eigenaar Luc Vandermersch)
Tentoonstelling in de Dienst Cultuur, Zuidstraat 3, Roeselare
Wacht niet tot het einde van het jaar om een bezoekje te brengen.
Vrij toegankelijk op de werkdagen van 8.30u -12u
en ook op maandagnam.van 14-18u.
***
zaterdag 23 maart 2013
9.30u: Algemene vergadering van V.O.B.o.W. (voor de vaste leden)
met nadien om
10.00u: lezing over de Gallo-Romeinse vicus van Harelbeke
Roeselare conferentiezaal van het stadhuis.
Gratis toegang.
***
zondag 21 april Erfgoeddag
Thema: Stop de tijd.
De tentoonstelling Mammoet en consoorten
verhuist naar de inkomhal van het stadhuis te Roeselare.
(ingang via de Grote Markt )
Toelichting door Jozef Goderis
Vrij toegankelijk van 10-12u en van 14-18u.
***
zondag 28 april 2013
V.O.B.o.W.-WAR excursie: Een dubbele botentocht
Bezoek aan Espace Gallo-Romain in Ath en
aan de Dover-boot in Ename..
Inschrijven vóór 1 april a.s.
***

Kijk ook even op www.vobow.be.
Sommige activiteiten kan je daar bekijken met illustraties in kleur.
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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

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

WAK 77 (2013)

