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VOORWOORD
Wij starten dit zomernummer van WAK 79 met een nieuwe kijk op de kleipijpen van de
Roeselaarse stadshalle. Meer dan 30 jaar geleden werden die fragmentjes op de markt
opgegraven en in 1982 vroeg het stadsbestuur van Roeselare mij om daar enige
determinatie en datering over te bezorgen. Intussen zijn heel wat nieuwe gegevens
hieromtrent opgedoken. Het lijkt mij logisch, na heel wat moeite en correspondentie naar
Nederland, hieraan enige aandacht te wijden.
In een verslag over onze meest recente excursie naar Ath en Ename nemen we jullie nog
even mee naar onder meer de prachtige tentoonstelling „Over de Horizon‟, opgebouwd rond
de ontdekking en het onderzoeksproject van/rond de Doverboot. Hendrik Hameeuw plaatst
in een daaropvolgende bijdrage deze vondst in een breder archeologisch en historisch
perspectief. Ook lichten we de meest recente V.O.B.o.W.-WAR archeologische waarneming/
proefsleuvenonderzoek toe rond een WO I bunker dat werd uitgevoerd aan de
verbrandingsoven Mirom te Roeselare. Vanuit onze vereniging hopen we oprecht dat ook dit
type van archeologisch erfgoed in de nabije toekomst succesvol onderzocht en ontsloten zal
worden.
Hendrik Demiddele sluit alweer aan met twee bijdragen naar aanleiding van de
tentoonstelling: “Mammoet en consoorten”: Wild paard en Oeros.
De tentoonstelling blijft tot einde 2013 nog vrij toegankelijk tijdens de kantooruren van de
Dienst Cultuur, Zuidstraat 3 Roeselare. Lees in dit nummer: Archeo tentoon.
Naast de vaste rubrieken, knipsels, tentoonstellingen en tijdschriften wil ik nog meedelen dat:
Het onroerenderfgoeddecreet werd definitief door het Vlaams Parlement goedgekeurd. Op 3
juli jl. heeft het Vlaams parlement na een lang voortraject een gloednieuw decreet voor
onroerend erfgoed aangenomen.
Het vervangt de wet op het behoud van monumenten en landschappen uit 1931, het
monumentendecreet uit 1976, het archeologiedecreet van 1993 en het landschapsdecreet
van 1996. Varend erfgoed en heraldiek behouden een aparte regeling.
Het onroerenderfgoeddecreet is het nieuwe kader voor inventarisatie, bescherming, beheer,
financiering en handhaving van monumenten, landschappen en archeologie.
Wat houdt het decreet in? Wat verandert er? Wat is nieuw? Wat wordt er afgeschaft?
Wanneer wordt het operationeel? Kunnen er nog subsidies en premies aangevraagd
worden? Op deze en andere vragen vindt u een antwoord op de website van Herita.
info@herita.be www.herita.be

Jozef Goderis
voorzitter
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NIEUWE KIJK OP DE KLEIPIJPEN VAN DE ROESELAARSE STADSHALLE
Jozef Goderis

Met het oog op het verschijnen van het jaarboek Rollariensia XIV in 1982 kreeg ik het
voorstel van Michiel De Bruyne (+), toen nog voorzitter van GOGRO, het Geschiedkundig
genootschap van Roeselare, om een bijdrage te leveren over de pijpenvondsten uit de
stadshalle, opgegraven in 1979. Mijn eerste voordracht georganiseerd door toen nog
GOGRO, nu KGOGRO, ging door op 30 september 1982 met als titel: “Pijpen uit en van
Roeselaarse bodem”. Ik hoor Michiel nog altijd beweren” Wie het kleine niet eert, is het grote
niet weerd”. Meteen was mijn opdracht als archeoloog in het Roeselaarse begonnen.

Grote Markt Roeselare 1979

De opgravingen op de Grote Markt te
Roeselare van 21 maart tot 11 april 1979
leverden 227 fragmenten van witte kleipijpen
op. Deze laten weinig of geen reconstructie
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toe van complete pijpen met uitzondering
van een drietal fragmenten die haast een
volledige pijp vormen. (H3)
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Inventaris van de pijpfragmenten uit de Roeselaarse stadshalle:
I.
II.
III.

IV.
V.

VI.

43 dunnere steelfragmenten met diameter 4 tot 6 mm, rookkanaal 2 mm.
51 dikkere onversierde steelfragmenten met diameter 5 tot 7 mm
43 dikkere steelfragmenten waaronder een 20-tal met bandstempel of radering 18
fragmenten hiervan vertonen stempels met 1 lelie in ruit (17de eeuw) 5 fragmenten
dragen 4 gestempelde lelies in ruit in combinatie met bandstempels of raderingen,
aangebracht met een radeermes of met een metalen plaatje (17de eeuw)
45 dikkere onversierde steelfragmenten, diameter 10 mm en een rookkanaal tot 3
mm.
10 pijpenkopfragmenten met hielmerk IW ( meestal alleen onderkant van het hielmerk
bewaard). Onderscheid tussen IW en IDW is daardoor enkel leesbaar op enkele
pijpjes.
selectie van materiaal dat werd tentoongesteld in het Stedelijk Museum van
Roeselare van 6 tot 28 oktober 1979.
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selectie van pijpenmateriaal tentoongesteld van 6 t/m 28.10.1979

boven: H1 H2 H4 en onder haast complete pijp H3 met hielmerk GC gekroond.
(foto: J.Goderis)
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Wijziging van datering in de publicatie
van 1982.

Dateringen:
1660-1690: patroon met lelie in ruit (intaglio
stempel of ingedrukte stempel), aangetroffen
op steelfragmenten uit de hallevesten.
(tekening H10).
1660-1690: vier lelies in ruit (ingedrukte
stempel) met combinatie lelie-radering,
gevonden op steelfragmenten uit de
halleruïnes. (tekeningen H11 en 12).
De datering van zowel H10, H11 en H12
moet gezocht worden in 1660-1690. Na
bestudering van de details op de foto‟s ben
ik van mening dat 1635-1655 te vroeg is (2)

De oudste kleipijpen in West-Europa hadden
een kleine kop en een dikke steel. De
aanvankelijk hoge tabaksprijs was hiervan
oorzaak. Zo kunnen we het algemeen
geldende principe stellen: “Hoe kleiner de
ketel (inhoud van de pijpenkop) en hoe
dikker de steel, hoe ouder de pijp”.
Pijpenstelen met lelie patroon worden al
eens “geborduurde stelen” genoemd.
Deze naam is reeds in de 17de eeuw gebruikt
in een notarisact van Gerrit van der Hout in
Rotterdam in oktober 1634. (1)
De halletoren die een groot deel van de
stadshalle heeft verwoest, stortte in op 30
oktober 1704. De pijpen met versiering “ lelie
in ruit ” zijn ongeveer een aantal jaren
vroeger vervaardigd. Ze waren mogelijk in
gebruik of ten minste aanwezig in de halle
als die definitief is ingestort.

patroon met één lelie in ruit (1660-1690) tekening H10

patroon met vier lelies in ruit in combinatie lelie - radering (1660-1690)
tekeningen H11 en 12
(foto‟s J.Goderis)
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tekeningen van geborduurde pijpenstelen van de stadshalle

Wat dient er gewijzigd te worden in de
publicatie van 1982?

informatie over de merken aan. De
publicaties uit de jaren 70 en 80 beschouw ik
als verouderd”.

In mijn vraagstelling over het hielmerk IW op
de pijpen van de stadshalle kreeg ik als
antwoord van Don Duco van het
pijpenkabinet in Amsterdam:

In 1982 heb ik mij dan ter goeder trouwe
gebaseerd op een verkeerde interpretatie
van een het merk IW en schreef die toe aan
Joris Wright uit Leiden.

“Ik verwijs naar mijn inmiddels gepubliceerde
standaardwerk: Merken en merkenrecht van
de pijpenmakers van Gouda, Amsterdam
2003. Daarin treft U de gezaghebbende

Jacob Evertse Witsius uit Gouda
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Ruud Stam voorzitter van de Pijpelogische
kring Nederland wees er mij op in een
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schrijven van 9 augustus 2006: “ Zoals u zelf
gezien zult hebben, komt voor de 17de
eeuwse pijpen van de stadshalle van
Roeselare een Goudse pijpenmaker in
aanmerking. In de 17de eeuw waren er
nauwelijks pijpenmakers in Vlaanderen en
was Vlaanderen sterk afhankelijk van import
uit Holland”.
Het merk IW met ster was eigendom van
Jacob Evertse Witsius 1674-1707 (Duco
2003, p.169, nr 632). (2)

Het merk IDW is van een nog onbekende
Goudse
pijpenmaker.
1685/1690
–
1695/1700 (Duco 2003, p.184, nr 900) (2)
Van lokale pijpenmakers in onze stad
Roeselare was er in de 17de eeuw nog geen
sprake. Pijpen met een gelijkaardig IDW
merk zijn eveneens gevonden in het Klein
Seminarie, Het Keerhof (onderzoek in 20032004) en in de opgraving aan de Prins
Albertstraat in 2006-2007(3) en (4).

Hielmerken op de hallepijpen

IDW in parelrand van een
onbekende Goudse pijpenmaker
(1685/1690 – 1695/1700)
IW met ster van Jacob Evertse Witsius(1674-1704)
Foto‟s: J. Goderis

gekroonde GC tussen twee stippen (1660-1665 of 1670- 1675) op de haast volledige pijp
H3. Dit merk is niet bekend in Gouda.

WAK 79 (2013)

127

pijpmakersmerk lelie op H25

tekeningen van hielmerken op de hallepijpen
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“Op foto en tekening H25 zien we het
pijpenmakersmerk lelie. Dit merk was
eigendom van Jan Benjaminsz van Ballen
1671-Joost Pietersz de Meijer 1691/16941702
Neeltje Lamberts Verwint, weduwe Joost
Pietersz de Meijer 1702-1718/1720 (Duco
2003, p.126, nr 49) (2)
Dit is een interessante vondst en het is
aardig
om
het
artikel
over
de
pijpenhandelaarster Geertje Dircks van Neck
door te nemen. Neeltje Lambrechts Verwint
was namelijk een dochter van Geertje Dircks
van Neck uit Gouda, die op grote schaal in
pijpen handelde en vooral aan afnemers in
de Zuidelijke Nederlanden verkocht. De lelie
was een bekend exportmerk en het moet
zeker niet worden uitgesloten dat ook
Geertje deze pijpen, die door haar
schoonzoon en dochter werden gemaakt,
verhandelde”. (5)
Deze bemerking van Bert van der Lingen,
PKN lijkt mij belangrijk als illustratie van de
economische relatie tussen Gouda en de
Zuidelijke Nederlanden. Gegevens uit het
pijpenmakersboek van Geertje Dircks van
Gouda wijzen op handel tussen Gent,
Mechelen, Lokeren en Oostende. (5). Was
dit ook niet mogelijk tussen Gouda en het
Schependom Roeselare rond 1704?



bij de 43 ragfijne steelfragmenten uit de
18de -19de eeuw vind ik geen enkel met
knopvormig mondstuk (inventaris I)



alle koppen en stelen zijn vervaardigd in
wit gebakken pijpaarde, geen rood of
zwart gebakken fragmenten



geen
enkele
pijpenkop
vertoont
rooksporen (op een uitzondering na)



de datering van de pijpenkoppen en
stelen stemt in grote lijnen overeen met
een
groot
aantal
andere
aardewerkvondsten in de halle –
context: rood gebakken fragmenten van
schalen
met
witte
kleislib
in
ringeloortechniek, majolica fragmenten
en dito steengoed uit de 17de eeuw.
(confert inventaris van archeologica uit
de halle – context door mij opgemaakt
tussen 23 mei en 14 november 2007).



Deze
andere
aardewerkvondsten
kunnen het onderwerp vormen van een
nieuwe studie of artikel. Voorwaarde dat
er
voldoende
bereidwilligheid
tot
toegang
van
dit
erfgoed
kan
gewaarborgd worden mits deskundige
benadering.

Samenvattend en bevindingen bij deze
collectie van de stad Roeselare:


de info betreffende de geborduurde
stelen in de publicatie van 1982 blijft
ongewijzigd, uitgezonderd de dateringen



ad addendum et corrigendum: de
toeschrijving van het pijpenmakersmerk
IW dient aan Jacob Evertse Witsius uit
Gouda
toegekend
en
het
pijpenmakersmerk lelie was eigendom
van drie pijpenmakers uit Gouda. (zie
supra)



in 1982 was ik nog niet in staat de
steeldecoraties en hielmerken via macro
- fotografie te belichten. Ook dit vergt
een nieuwe kijk op de hallepijpen
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DRIE RIVIERBOTEN IN ATH EN IN ENAME DE HORIZON VOORBIJ
Jozef Goderis
Zondag 28 april 2013. Om 8.30u pikt het Sercu-busje 12 deelnemers op aan het Sterrebos in
Rumbeke en om 8.45u nog 2 in Kortrijk.
Ath

sfeer van het tweede eeuwse dorp te laten
beleven.

Gids Catherine Sintobin staat stipt klaar om
10u in de “Espace Gallo-Romain” in Ath.
Drie rivierboten van het Keltische type zijn
de enige in België gerestaureerde GalloRomeinse boten. Een prauw, uit één stuk
vervaardigd en twee rivieraken getuigen van
de scheepvaart op onze rivieren in de GalloRomeinse tijd. Dit alles wordt gepresenteerd
in een ruime vitrine van 340 m².
In een klank – en visuele animatie duikt
schipper Rufus op, een schipper uit het
antieke Pommeroeul. Hij doet langs de kade
het dorpje herleven met vissers, pottenbakkers, metaalbewerkers en schoenlappers. Zodoende bijschrijft hij hun
voorwerpen en nodigt ons uit op een tocht
langs de kade en aanlegsteigers. Kortom we
kunnen hier als het ware deel uitmaken van
het dagelijkse doen en laten van onze GalloRomeinse voorouders.
Onze gids Catherine wijst op reconstructies
en high technology om ons de boeiende

Ename
Jan Sercu, busuitbater en tegelijk onze
chauffeur pikt ons op aan het museum van
Ath en brengt ons tot het centrum van
Ename. We stappen eerst even de St.
Laurentiuskerk binnen. Ze was gedurende
drie jaar gesloten omdat de binnenruimte
volledig werd opgegraven en voor een groot
gedeelte in haar Ottoonse bouwstijl werd
teruggebracht. (bouwstijl van de Duitse
keizer Otto). Op het eind van vorige eeuw
werden
hier
merkwaardige
muurschilderingen blootgelegd en gerestaureerd.
We trekken nu naar de vaste collecties van
het abdijmuseum van Ename. Sommige
leden van ons gezelschap herinneren zich
nog de excursie van 4 april 1999, maar er
valt hier toch nog altijd iets nieuws te
beleven. Bv: Het indrukwekkende beeldenensemble met voorstelling door hedendaagse acteurs van de bewoners van de
abdijsite van toen.

Keltische rivierboot te Ath. (Foto: J. Goderis)
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Gids Catherine Sintobin in de “Espace Gallo-Romain” te Ath. (Foto: J. Goderis)

Levensechte reconstructies in het Abdijmuseum te Ename. (Foto: J. Goderis)
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Ons uiteindelijke doel van het bezoek aan
Ename ligt nog een stap verder, “Voorbij de
horizon”, bij de replica van één der oudste
boten ter wereld: de Doverboot, ontdekt in
1992 door Britse archeologen. Het betreft
een vaartuig uit de midden bronstijd (20001500 vóór Chr.). De boot werd vier millennia
geleden zeevaardig en bracht mensen aan
weerszijden van het kanaal dichter bij elkaar.
In het Provinciaal Erfgoedcentrum worden
we vriendelijk onthaald met een kopje koffie.
Gids Monique Emmerechts leidt ons in. In de
tentoonstelling “Over de Horizon” worden we
begeleid door archeoloog Peter Van Der
Plaetsen, tevens organisator van de expo
zowel hier in Ename als in Dover. In zeven
taferelen neemt hij ons mee op een
merkwaardige reis met de boot die met

regelmaat voer tussen Engeland en het
Europese continent.
Bronstijd
2000 tot 1500 jaar vóór Chr. leefden mensen
aan weerszijden van het kanaal en van de
Noordzee. Voor hun werktuigen gebruikten
ze een nieuwe soort legering van metalen:
een mengeling van koper en tin werd tot
brons gevormd. De naam “bronstijd”
ontstond in de 19de eeuw toen archeologen
deze naam aan die periode gaven van ruim
3500 jaar geleden. De Noordzee en het
kanaal waren geen eigenlijke grenzen maar
eerder een plaats van uitwisselingen tussen
het continent en Engeland.

Archeoloog Peter Van Der Plaetsen leidt ons over de horizon.
(Foto: J. Goderis)

Mevrouw Monique Emmerechts geeft toelichting in het Provinciaal
Erfgoedcentrum. (Foto: J. Goderis)
WAK 79 (2013)
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Ontdekking Dover-boot
In 1992 vonden archeologen deze boot in de
ondergrond van Dover. Om de boot te
kunnen lichten, diende hij eerst in stukken
gezaagd om hem dan opnieuw als een
mega-puzzel weer in elkaar te zetten. Deze
opgegraven boot is te bezichtigen in het
museum van Dover. Dit vaartuig is zeldzaam, behoorlijk bewaard en wordt ook als
een “genaaide boot” omschreven omdat de
planken waaruit hij bestaat, als het ware
aaneen zijn genaaid. Deze planken werden
gehouwen uit reusachtige eiken, die men op
heden met dergelijke afmetingen nog zelden
aantreft. De datering van de boot van 3500
jaar geleden (BP) is gelijklopend met de tijd
van Toetanchamon, farao uit het oude
Egypte.
Entourage van de boot
Archeoloog en gids Peter Van Der Plaetsen
beschrijft in zijn toelichting de prachtige
juwelen en bijlen die experimenteel tot stand
kwamen. Goud diende om sieraden te
maken, het hardere brons kon gebruikt
worden om juwelen te maken, maar
eveneens om wapens, vaatwerk, werktuigen
en zelfs muziekinstrumenten te vervaar-

digen. In een afzonderlijke toonkast worden
verschillende soorten bronzen bijlen getoond: vlakbijl, randbijl, vleugelbijl, hielbijl,
kokerbijl enz. Aardewerk werd eveneens
veelvuldig geproduceerd en voor verschillende doeleinden gebruikt: koken, eten,
bewaren van voedsel. Ook te Roeselare aan
de Mandelstraat werd tussen 1997 en 2001
aardewerk uit de midden bronstijd opgegraven.
In die bronstijd droegen de mensen kledij
van geweven wol en lederen schoenen. De
stoffen van hun kledij zijn in onze gewesten
meestal niet bewaard gebleven, maar af en
toe vinden we wel resten van weefgetouwen.
Een betere gids in deze modern opgevatte
tentoonstelling konden we ons niet voorstellen: Peter Van Der Plaetsen, werkzaam
in Velzeke, heeft de Dover expo opgezet en
wist ons select publiek op een eigen vlotte
wijze te boeien. Dank zij de voorbereiding en
organisatie met medewerking van ons
bestuurslid Christine Ramboer, het aangenaam onthaal in Ath en Ename, de
boeiende toelichtingen in beide locaties
waren we getuige van 14 tevreden
deelnemers. Een opsteker dus voor de
organisatoren.

De replica van de boot die we op schaal ½
konden bekijken werd opgebouwd in 2012. In
werkelijkheid meet de Doverboot 16m lang. Via
experimentele archeologie werd een inleefsessie opgezet waarbij handelingen en
materialen van 3500 jaar geleden zorgvuldig
werden gereconstrueerd. Zeker werk van
specialisten!
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DE DOVERBOOT IN PERSPECTIEF
Hendrik Hameeuw
Met de exhibitie te Ename (16.12.2012 tot 26.05.2013, „Voorbij de Horizon‟) rond de vondst
van de Doverboot uit september 1992 door de Canterbury Archaeological Trust staat de
maritieme archeologie weer even in de belangstelling. Daar het vrij snel duidelijk werd dat
het restanten uit Dover van een boot betroffen uit de Midden/Late Bronstijd, kreeg de vondst
– terecht – vanaf haar ontdekking grote aandacht. Om de noodopgraving te vervolledigen
binnen een aanvaardbaar tijdbestek, zaagden de specialisten het vaartuig in een 32-tal
stukken. In de daarop volgende jaren volgde een groots opgezet conservatie-project
waarvan het resultaat nu permanent tentoongesteld staat in het Dover Museum. Hieruit zijn
verschillende internationale projecten en initiatieven gegroeid, waaronder het „BOAT 1550
BC‟, waar onder meer ook de UGent met haar expertise in participeerde.
Maar wat is/was nu het belang van de
vondst van deze boot in Dover. Is het de
oudste ooit? De best bewaarde? De
grootste? Een uitzonderlijke cargo? … . Punt
is, in een lijstje met belangrijke archeologische vondsten uit de voorbije decennia
zal de ontdekking uit Dover zeer vaak
opduiken. Waarom toch?
Eerder oud
De oudst gevonden,
al dan niet
archeologisch opgegraven, boot is het zeker
niet; niet in Engeland, noch Europa en al
zeker niet op wereldschaal. Alleen al in
Groot-Brittannië zijn er restanten van een
tiental boten teruggevonden uit de Bronstijd.
Wanneer we kijken naar de rest van de
wereld, dan kunnen we zelfs nog veel verder
in de tijd opklimmen.

rieten boot aan, waterdicht gemaakt met een
laag van 0,5 à 2 cm bitumen uit ongeveer
6500-5000 v.C. (Carter 2002). Mogelijk nog
net iets ouder en een stuk dichter bij huis is
een boomstamkano gevonden te Pesse in
Nederland (Drente) dat volgens sommige
interpretaties met 14C dateringen rond 6300
v.C. gesitueerd mag worden. Er bestaat wel
wat controverse rond de identificatie van het
object als kano. Dit soort van bootjes is
voornamelijk goed gekend uit Denemarken
(maar ook in Frankrijk, Italië, Engeland, …),
waar ze wel minder oud gedateerd worden,
namelijk 3300-2000 v.C. Er kan geargumenteerd worden dat de vorm van de Pesse
boot onvoldoende gelijkt – en volgens die
redenering geschikt is om te varen – op deze
minder oude voorbeelden. Een experimenteel archeologische test bewees in
2001 alvast de „waterwaardigheid‟ van deze
„vroeg- Hollandse‟ kano (Christensen 1990

en Gould 2000, 95-97).

Bootmodel uit H3 – As-Sabiyah te Kuwait, uit de zelfde
tijd als de rieten/bitumen bootresten van de zelfde site.

De oudste bootresten dateren uit het 7de-6de
millennium v.C. In Koeweit troffen Britten
een tiental jaar geleden resten van een
WAK 79 (2013)

De „Pesse-boot‟, mogelijk de oudst gekende boot.

Dus nog voor de Europese Bronstijd zijn er
boten bekend. Let wel, met de kano‟s
spreken we mogelijk best over bootjes. De
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restanten uit Koeweit daarentegen zijn
mogelijk wel reeds van een vaartuig met een
redelijke afmeting. Dit schip kan daar
verklaringen geven voor de dan reeds
bekende materiële cultuur, bekend dankzij
archeologische opgravingen van sites in het
Nabije Oosten, en de handelsroutes die daar
voor nodig waren. Maar het is pas in het 3de
en 2de millennium v.C. dat we de eerste echt
grote, meer complex uitgewerkte boten zien
verschijnen. Ze werden uitgebouwd met
planken en balken ter constructie van een
scheepsromp. De meest bekende van deze
eerste schepen, en meteen de oudst
gedateerde, zijn deze teruggevonden naast
de piramiden te Gizeh, te Abydos en andere
plaatsen in Egypte en stammen uit de
periode 2900-2500 v.C. Ze werden gevonden in zogenaamde „bootgraven‟ en
hadden een lengte tot 46 meter (Jenkins
1980 en Ward 2003). Het is tot dit algemeen
type boot (met aan elkaar gesjorde/genaaide
planken) waartoe het exemplaar uit Dover
hoort.

handelsschepen in die tijd reeds toe in staat
waren. De cargo bestond uit goederen
afkomstig uit het volledige Mediterrane
bekken (Yalçin et al. 2005).

Zeewaardige reconstructie van het Uluburun-schip

De Doverboot werd met behulp van
Accelerator Mass Spectrometry (AMS)
gedateerd tussen 1575 en 1520 v.C. (Clark
2004). Dit maakt hem iets ouder dan de
meeste zeeschepen uit het Middellands
zeegebied, maar uiteraard een stuk jonger
dan de schepen uit de Egyptische bootgraven. Ook elders in Europa zijn er van dit
algemeen type boten nog net iets oudere
exemplaren aangetroffen, onder meer de
„Ferriby Boats‟ (2000-1600 v.C., Wright
1994).
Bewaring en studie

Het schip van farao Cheops in het „Giza Solar boat
museum‟ naast zijn piramide in Egypte.

Uit dezelfde periode als de Doverboot
stammen
verschillende
van
de
handelsschepen
gevonden
onder
de
Mediterrane wateren. De best bewaarde
onder hen, staat bekend als het schip van
Uluburun, gevonden voor de kusten van
Turkije, nabij Bodrum, gezonken in de late
14de, vroege 13de eeuw v.C. Het betreft hier
een heus handelsschip, perfect uitgebouwd
om te navigeren langs de kusten van de
Middelandse zee, en mogelijk zelfs langere
oversteken naar eilanden aankon. Dit schip
mat 15 à 16 meter en kon een cargo aan
boord nemen van om en bij de 20 ton. Deze
vondst illustreert zeer goed waartoe
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In Europa en de rest van de wereld zijn er
reeds zeer veel restanten van boten uit een
ver verleden teruggevonden. Maar lang niet
allemaal in al te spectaculaire vorm, het
stopt heel vaak bij enkele fragmenten van
planken of bootelementen. Of zoals bij de
Koeweitboot, met de afdrukken van de
rietbundels in de bitumen die het vaartuig
waterdicht moesten maken. Vondsten zoals
de Cheopsboot uit Gizeh zijn zeer
uitzonderlijk, hun bootgraf in een woestijnklimaat heeft ze zo goed als perfect
bewaard. In Europa is een goede bewaring
van dergelijk materiaal enkel mogelijk in
zuurstof arme/afgesloten permanent vochtige omgevingen. De Doverboot heeft zo
veel van zijn naam en faam te danken aan
zijn bewaringstoestand; namelijk, in de
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pakketten dicht op elkaar gedrukte modder
onder Dover.

op een boogscheut van het Europese
continent, dat laat enkele potentiële
denkpistes toe.

Grosse modo is hierdoor het merendeel van
de oorspronkelijke structuur en heel wat van
de constructie-details in verregaande of
redelijke matte intact gebleven. Al moet dit
toch licht genuanceerd worden. Het
organisch materiaal mag dan beschreven
worden als goed bewaard, het heeft wel
degelijk verschillende fasen van vernietiging
doorgemaakt. Vandaar dat de geconserveerde Doverboot zoals hij opgesteld
staat in het museum en de replica zoals te
zien was in Ename toch een sterk
verschillend zicht geven (los van de
gedeeltelijke bewaring versus volledige
reconstructie). Daarbij, eigenlijk werd de
Doverboot niet volledig opgegraven, een
deel bevond zich onder een pakket aarde
dat niet verwijderd kon/mocht worden en zit
dus nog steeds in situ.
Door de goede bewaring konden enkele
specifieke details succesvol bestudeerd
worden, in de eerste plaats constructietechnieken.
De replica van de Doverboot onder constructie

Rivierboot of zeeschip?

Gesjorde/genaaide planken ter constructie van
Bronstijd boten, links origineel, rechts reconstructie.

Een andere belangrijke stap dat de
gedetailleerde studie van dit soort goed
bewaard materiaal mogelijk maakt, is het
uitwerken van een goed onderbouwd project
rond experimentele archeologie. Zo kon men
bij de reconstructie van de Doverboot vrij
nauwkeurig bepaalde uithouw-technieken
kopiëren.
Een interessant element dat voortvloeide uit
de reconstructie van het Doverse vaartuig
was het kunnen proberen inschatten van
haar gebruik. Men kan namelijk niet
ontkennen, dat de vindplaats uitermate
intrigerend is. Een dergelijke vrij grote boot,
WAK 79 (2013)

Vooreerst enkele belangrijke vaststellingen.
1. Zowel uit archeologische opgravingen op
Groot-Brittanië als op het Europese
vasteland bewijzen de materiële resten dat
doorheen het Neolithicum en de Bronstijd er
geregeld (lees voortdurende) contacten
waren, en dus trans-Kanaal of Noordzee
overtochten plaatsvonden. 2. De Doverboot
(en dat geldt eigenlijk voor alle Bronstijd
boten uit Noordelijk Europa) is een boot,
geen schip. Contemporaine Mediterrane
vaartuigen kunnen we wel catalogeren als
heuse cargo schepen voor korte en lange
afstandshandel over zee. 3. De Neolithische
en Bronstijd mens had een ander tijdperspectief en reizen over zee manifesteert
dat in het bijzonder. Vandaag moeten
vissers de zee op om hun boot te kunnen
afbetalen om economisch rendabel te
kunnen blijven, weer of geen weer. In de
oude tijden lag dat net iets anders. 4. De
precieze afmetingen van de Doverboot zijn
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niet bekend, inschattingen variëren tussen
11 à 18 meter (Roberts 2004) en ook de
exacte vorm is nog onduidelijk en wordt
uitgebreid bediscuteerd (Crumlin-Pedersen
2006). Beiden hebben hun invloed op hoe
het gebruik van de boot geïnterpreteerd kan
worden.
De studie en de reconstructie van de
Doverboot heeft tot een bescheiden vorm
van consensus geleid. De boot was geen
echt zeewaardig schip, maar moet bij goede
weersomstandigheden de trip DoverFrankrijk zeker aangekund hebben (Van de
Noort 2004, 92). Ook is het duidelijk dat het
een roeiboot betreft, een mast of een plaats
waar deze gestaan zou hebben, werd niet
aangetroffen (de Mediterrane Bronstijd boten
hadden wel zijlen). Echt lange zeetochten
worden
daardoor
vanzelfsprekend
uitgesloten. Daarnaast konden dergelijke
boten ook estuaria en tot op zekere hoogte
rivieren opvaren. In combinatie met een
korte overtocht op zee waren het dus multiinzetbare vaartuigen, ideaal voor kleinschalige
(maar
mogelijk
frequente)
handelscontacten langs zowel kusten als iets
meer landinwaarts.
De Doverboot was dus niet de oudste,
grootste, best bewaarde of uitzonderlijkste
vondst uit de maritieme archeologie. Maar
ontdekkingen als deze, indien men niet al te
spectaculaire resultaten wenst na te streven,
kunnen ons een genuanceerd bijkomend
inzicht geven in vaak moeilijk te
doorgronden, ver van ons in de tijd
verwijderde tijden.
Of het nu een rivierboor, een zeeschip of
beiden was; een extra les dat uit de
reconstructie van dergelijke vaartuigen
voorkomt, is te vinden in het inschatten van
de benodigde inspanning. Boten in deze
tijden werd vervaardigd uit hout met een
hoge kwaliteit, meestal eik. Ze werden als

grote stukken geassembleerd. Het maken
van een boot moet dus een gezamenlijk
project van één „dorp‟ geweest zijn of
minimum minimorum van het samenwerken
van verschillende families onderling. Hen die
actief deelnamen aan dergelijk archeologische experimentele projecten, leggen
graag de nadruk op dit sociale aspect en
inzicht die men op die manier wist te
verwerven over deze oude samenlevingen.
Los van dit alles geven vondsten zoals deze
van de Doverboot ook een uiterst
interessante kijk of het technisch vermogen
en de inventiviteit van de Neolithische en
Bronstijd mens. De vondst uit Dover dateert
uit de tijd dat Stonehenge nog regelmatig
een
verbouwing
doormaakte.
Zowel
specialist als toerist kijken nog steeds met
verbazing naar dergelijke bouwwerken: “Hoe
hebben ze dat toen, zolang geleden toch
gefikst?” Vaak leidt dit tot de meest
speculatieve theorieën. Maar door de
technische inzichten dat deze door de tijd
afgezegelde
contexten
demonstreren,
kunnen dergelijke prestaties toch beter
gekaderd worden. De moraal van het
verhaal wordt zo: als je het eindproduct
„Stonehenge‟ bekijkt, dan lijk het een
bovenmenselijke prestatie; maar als je de
technische know-how bekijkt dat aanwezig
was onder de Bronstijd scheepsbouwers,
dan mag je concluderen dat men toen reeds
over
wel
uitgedokterde
ambachtelijk
gegroeide kennis beschikte. Of zoals het
uitgeschreven staat in wat mogelijk het
bekendste basiswerk in de hedendaagse
archeologie is: “in perhaps no other area of
pre-industrial technology did the world‟s
craftspeople achieve such mastery as in the
building of wooden vessels”
(uit
Archaeology:
Theories, Methods &
Practice, Renfrew en Bahn 2004, 338).
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ARCHEOLOGISCH PROEFSLEUVENONDERZOEK AAN DE VERBRANDINGSOVEN
MIROM TE ROESELARE
Jozef Goderis

Op vrijdag 17 mei werden Roland Swaenepoel en Jozef Goderis (beiden V.O.B.o.W.-WAR)
door Willem Hantson, stafmedewerker archeologie bij RADAR, uitgenodigd om een bezoek
te brengen aan een kleinschalig archeologisch proefsleuvenonderzoek dat een dag
bedrijvigheid in beslag nam.
Het was onder meer de bedoeling na te
gaan of er tijdens WOI een loopgravenstelsel
was uitgebouwd langs de Flandern IIStellung, waarvan de bunker nabij de
verbrandingsoven van MIROM te Roeselare
deel uitmaakt. Het gaat hier om een Duitse
bunker van een zeldzaam type, dat in de
nabije toekomst waarschijnlijk zal moeten
wijken voor een uitbreiding van het containerpark.
Het onderzoek – in opdracht van de MIROM
en vergund aan Antea Group nv – werd
uitgevoerd door de archeologen Caroline
Ryssaert
(Odin)
en
Wouter
Van
Goidsenhoven (Ruben Willaert bvba). Met
het aantreffen van WOI-relicten (o.m. Duitse
kogels, kaliber 7,92 x 57mm voor het
standaard Mauser geweer en fragmenten
van ontplofte obussen) in een dubbele
loopgraaf en enkele bomkraters werd het te
verwachten loopgravenstelsel gelokaliseerd.
Daarnaast wilde men de aanwezigheid van
oudere (bewonings)sporen nagaan. Er werd
een middeleeuwse gracht aangesneden met
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in een coupe fragmenten van een laatmiddeleeuwse grape of kookpot (ca. 13de14de eeuw) met standlobben en een lichte
glazuur aan de binnenzijde.
Met het oog op de herdenking van 100 jaar
WOI zou het ideaal zijn ook deze bunker
toegankelijk te maken in het kader van een
eventuele
fiets- of wandelroute tussen
enkele in Roeselare nog bestaande bunkers
uit WOI.
Zijn er echt geen mogelijkheden om dit 100
jaar oude monument toch te behouden,
desnoods binnen de voorzieningen van het
geplande containerpark? Met de nodige
goodwill van de MIROM en het stadsbestuur
van Roeselare moet dat toch kunnen!
In elk geval is het documenteren van dit
monument samen met de naaste omgeving
een dringende opdracht, gezien het risico
dat hier alweer heel wat verloren kan gaan,
zoals het in de voorbije decennia
herhaaldelijk gebeurd is.
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(bovenstaande foto‟s van J. Goderis)
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OEROS
Bos Primigenius
uitgewerkt door Hendrik Demiddele

Het oerrund, ook wel oeros genoemd, kwam
voor tijdens de laatste twee geologische
perioden: het Pleistoceen en het Holoceen.1
De soort stierf pas uit in 1627, toen het
laatste
exemplaar
in
Polen
werd
neergeschoten. De populaties oerrunderen
waren al in de Middeleeuwen door
intensieve bejaging en vernietiging van het
leefgebied gedecimeerd. Oorspronkelijk
leefde het oerrund in dichte aaneengesloten
loofbossen met veengebied, meren en
rivieren en dan waarschijnlijk het liefst in
moerassige gebieden nabij een rivier.
Hoewel het oerrund goed aan de koude was
aangepast en een temperatuur van -25 °C
zou hebben kunnen verdragen, trok hij zich
tijdens de ijstijden in het Pleistoceen terug
van de noordelijke steppen naar de meer
gematigde
klimaatzones,
zoals
het
Mediterrane gebied. Hier leefde het oerrund
samen met de bosolifant, het nijlpaard en de
waterbuffel. Dat het oerrund in de prehistorie
1

Het grootste deel van deze bijdrage werd
overgenomen van Martha Koot, Naturalis.
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heeft samengeleefd met de mens, kan
worden
opgemaakt
uit
de
zeer
natuurgetrouwe wandtekeningen in de
grotten van onder andere Lascaux in de
Dordogne, Zuidwest-Frankrijk.
Oerrunderen waren relatief grote dieren:
volwassen exemplaren konden een lengte
bereiken van drie meter en een schofthoogte
tot 1,8 meter. Dat is groter dan de runderen
die je tegenwoordig in de wei ziet lopen. Wél
waren er grootte verschillen tussen stieren
en koeien, het zogenaamd seksueel
dimorfisme:
stieren
bereikten
een
schofthoogte van 1,8 meter en wogen tot
1000 kilo, koeien bereikten een maximale
schofthoogte van 1,5 meter en waren
uiteraard minder zwaar. Dit heeft er vroeger
toe geleid dat men de koeien ten onrechte
classificeerde als aparte soort, namelijk het
dwergoerrund (Bos primigenius minutus).
Pas later realiseerde men zich dat het om
seksuele dimorfie binnen de soort ging.
Het oerrund was licht gebouwd en had hoge
poten, een rechte ruglijn, een gespierde nek
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en een lange en slanke kop. Het had ronde
puntige hoorns die eerst zijwaarts en dan
naar voren en naar boven waren gekromd.
De hoorns waren wit en eindigden in een
zwarte punt. Ook hier was sprake van
seksueel dimorfisme: de hoorns van stieren
waren dikker en één hoorn kon wel 107 cm
lang worden, terwijl de hoorns van koeien
maar ongeveer 70 cm lang werden. Tussen
de hoorns zat wat langer, lichtgekleurd
krulhaar. De rest van de vacht was kortharig
en glad. In de winter was deze iets dikker.
Alle kalveren en koeien hadden een
roodbruine vacht. Stieren ontwikkelden een
zwartbruine tot zwarte vacht met een lichte
streep over de rug. Zowel de stier als de koe
had waarschijnlijk een lichte zone rond de
snuit. Natuurlijk hadden de koeien ook uiers,
maar veel kleiner en onopvallender dan bij
de huidige koeien.
Het oerrund was herbivoor. In lente en
zomer at hij voornamelijk grassen en
kruiden, maar ook twijgen, knoppen en
boombladeren. In de herfst werd het aandeel
grassen in het dieet minder en at hij meer
vruchten, zoals eikels. In de winter at het
oerrund eigenlijk alleen nog maar afgevallen
bladeren, takken en boomschors.
De dieren leefden in kleine kudden. Vaak
bestond zo'n kudde uit een paar jonge
stieren en een aantal koeien met kalveren.
Daarnaast kwamen er ook kleine groepen
voor met alleen oudere stieren, die ook wel
eens alleen leefden. Deze stieren waren zo'n
twintig jaar oud en lang niet meer zo
beweeglijk en agressief als de jongere
stieren, waardoor ze tijdens de paartijd in
augustus en september niet meer goed
konden vechten. De draagtijd duurde
ongeveer negen maanden, waarna het kalf
in mei of juni werd geboren.
Kalveren en zieke dieren waren kwetsbaar.
Naast de mens vormden ook roofdieren een
bedreiging. In Europa was de wolf de enige
natuurlijke predator, maar buiten Europa
behoorden ook leeuw en tijger tot de
vijanden van het oerrund.
Het oerrund had een groot verspreidingsgebied, dat zich van oost naar west
uitstrekte over het Euraziatisch continent.
Nauw verwante soorten kwamen voor in
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India en Noord-Afrika, maar geen enkele
soort leefde in Noord-Amerika. Dat betekent
dat het oerrund nooit de Beringlandbrug is
overgestoken.

Verspreidingsgebied van verschillende varianten van
de Bos Primigenius (wikimedia commons, door
Christophe Cagé

De vroegste vorm van de echte runderen
(grasetende herkauwers) scheidde zich in
het Midden-Mioceen af van de voorouders
van de Aziatische buffels. De oudste
vertegenwoordiger is Bos acutifrons, waaruit
later alle andere soorten van het geslacht
Bos zijn voortgekomen. Bos acutifrons
leefde tot in het midden van het Pleistoceen
nog in India. Daaruit ontstond zo'n twee
miljoen jaar geleden waarschijnlijk het
oerrund. Vanuit India verspreidde het
oerrund zich gedurende het Pleistoceen naar
het westen en noorden, waarna hij
uiteindelijk voorkwam in de hele gematigde
zone van Europa en Azië. Tijdens de ijstijden
waren de populaties vrij klein. Dit wordt ook
bevestigd door fossielvondsten in Nederland.
Tegen het einde van de laatste ijstijd nam
het oerrund behoorlijk in aantal toe.
Koeienrassen (Bos taurus) die op dit
moment op de wereld voorkomen, stammen
af van gedomesticeerde oerrunderen.
Domesticatie van het oerrund vond mogelijk
al rond 9000 jaar v. Chr. plaats in het
Midden-Oosten en Pakistan, waarmee het
rund tot de oudste „huisdieren‟ behoort. Het
toenmalige huisrund werd in eerste instantie
gehouden voor godsdienstige doeleinden,
waaruit het gebruik van het rund als
vleesproduct, werkdier en uiteindelijk
melkdier voortvloeide. Dit maakte de
overstap mogelijk van de primitieve
akkerbouw aan het begin van de Nieuwe
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Steentijd naar een hoger ontwikkelde
akkerbouwcultuur.
De oorzaak van de grote variatie onder de
moderne runderen is onduidelijk, maar men
denkt dat het mogelijk een gevolg is van 1)
kruisingen met bison of buffel, 2)
domesticatie op verschillende plaatsen, of 3)
kunstmatige selectie. Deze laatste mogelijkheid lijkt de meest waarschijnlijke. Er is
namelijk eeuwenlang geselecteerd op
gunstige eigenschappen, zoals melkafgifte,
waardoor een grote variatie in uiterlijk, kleur
en grootte kon blijven bestaan. Ook werd het
verschil tussen stieren en koeien kleiner.
In Europa heeft het oerrund het langst
standgehouden. In Azië was de soort
mogelijk al in het Pleistoceen uitgestorven.
In het Midden-Oosten en Noord-Afrika leefde
het oerrund tot in het Holoceen, maar
verdween in de loop van het eerste
millennium v. Chr. In Europa ligt de mens
onmiskenbaar ten grondslag aan het
uitsterven van het oerrund. De populatie
nam af door jacht, maar ook door gebrek

aan voedsel door landontginning en
verdringing door huisvee. Tot ongeveer
1200-1400 na Chr. leefde de soort in
Midden- en West-Europa. Het laatste
toevluchtsoord van het oerrund waren de
dichte moerassige wouden van Polen en
Litouwen.
Rond 1930 is er door Lutz en Heinz Heck
een poging gedaan om de wilde oervorm
van het oerrund terug te fokken uit
huisrunderrassen. Hierbij selecteerden zij op
primitieve eigenschappen die in afzonderlijke
runderrassen bewaard zouden zijn gebleven.
Dit mislukte, aangezien de resulterende
individuen (de zogenaamde Heckrunderen)
wat betreft de kleur van de vacht enigszins
op het oerrund leken, maar verder
bijvoorbeeld lang niet zo groot werden en
anders gevormde horens hadden. Ook de
verschillen tussen stieren en koeien waren te
klein. Men zegt dat de runderen die in
Spanje voor het stierenvechten worden
gebruikt nog meer op het oerrund lijken dan
het Heckrund.

Representaties van Oeros runderen in de rotsschilderingen van Lascaux, Frankrijk (ca. 20-15.000 jaar oud).
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Ontdekking van een rotskunst paneel te Qurta (Egypte) door de Belgische missie van de KMKG met
representaties van de Oeros. Ze werden onlangs als contemporain gedateerd met Lascaux.
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WILD PAARD
Equus ferus
uitgewerkt door Hendrik Demiddele

Fossielvondsten en grotschilderingen tonen
aan dat er lange tijd wilde paarden in Europa
hebben geleefd.2 De prehistorische mens
heeft levensechte tekeningen van wilde
paarden gemaakt in grotten in Zuid-Frankrijk
bij Lascaux en Chauvet en in Noord-Spanje
bij Altamira. Deze schilderingen zijn ± 17.000
tot ± 39.000 jaar oud.
Het wilde paard kwam voor tijdens het
Pleistoceen en leeft voort tot op de dag van
vandaag. Het wilde paard was goed
aangepast aan het leven op de steppen van
Europa en Azië, maar leefde ook in open
bossen. Het waren snelle lopers met een
enorm uithoudingsvermogen. Ze waren door
hun dikke vacht goed bestand tegen
moeilijke weersomstandigheden en omdat
ze in de kudde beschutting konden vinden.
Het wilde paard was door zijn tanden en
spijsvertering gespecialiseerd in het eten van
gras. Dat maakte het dier afhankelijk van de
beschikbaarheid van deze voedselbron. Dit
2

Het grootste deel van deze bijdrage
overgenomen van Martha Koot, Naturalis.
WAK 79 (2013)

werd

was geen probleem, omdat gras gedurende
het hele Pleistoceen aanwezig was,
ongeacht of het een warme periode was of
juist een ijstijd.
Er zijn waarschijnlijk meerdere ondersoorten
van het wilde paard geweest, waarvan er
twee algemeen worden erkend. Eén hiervan
is het Europese wilde paard (E. f. ferus), ook
wel tarpan, steppetarpan of bostarpan
genoemd. De naam tarpan is afgeleid van
het Turkmeense woord voor 'wild paard'.
Deze ondersoort is uitgestorven, hoewel
men pogingen heeft gedaan om hem terug
te fokken. De andere ondersoort is het
Aziatische wilde paard (E. f. przewalskii),
beter bekend als Przewalskipaard, Mongools
wild paard of taki. Taki is afgeleid van de
Mongoolse naam voor de soort: takh. Deze
ondersoort is ernstig bedreigd.
Waarschijnlijk hebben deze ondersoorten
een eigen leefgebied gehad, maar de
gebieden waren niet vastomlijnd en konden
overlappen. Dit blijkt ook uit de grotschilderingen: de daar afgebeelde paarden
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verschillen in grootte en kleur, wat aangeeft
dat er meerdere vormen door elkaar
voorkwamen. De tarpan leefde vermoedelijk
ook in onze contreien. Voor het Przewalskipaard is dit minder waarschijnlijk, maar
toch schijnen sommige schilderingen aan te
duiden dat het Przewalskipaard ook in WestEuropa heeft geleefd.
De tarpan was een klein maar stevig
gebouwd paard. Het had een korte kop met
een breed en plat voorhoofd en kleine
puntige oren. Hij was muisgrijs of asgrauw
met een brede zwarte aalstreep over de rug,
van de nek tot de staart. De onderbenen
waren zwart gekleurd met zwakke strepen
op de schenen. De donkere manen waren
kort en stonden recht overeind, wat
karakteristiek is voor wilde paarden. De
staart was kort en geheel donker. In de
herfst kreeg de tarpan een lange en dichte,
bijna witte vacht. De kop, onderste deel van
de poten, manen en staart bleven echter
donker.
Zo was de tarpan goed
gecamoufleerd in het winterlandschap.
Veulens hadden een roodbruin waas over
hun vacht.
Het Przewalskipaard is iets groter dan de
tarpan, maar het is ook een stevig paard met
korte poten en relatief grote kop. Hij weegt
gemiddeld 350 kg. Hengsten en merries zijn
nagenoeg even groot. De vachtkleur verloopt
van donker roodbruin rond de manen naar
vaalbeige op de flanken en gelig-wit op de
buik. Over de rug loopt een donkere
aalstreep en over de schouders een dwarse
streep, zoals bij een zebra. Karakteristiek is
de lichtgekleurde zone rond de bek. De korte
manen staan rechtop en zijn donker
gekleurd, net als de staart en de
onderbenen, die vaak zwakke strepen
vertonen. De wintervacht is lang en dicht en
lichter van kleur dan de zomervacht.
Een ander opmerkelijk feit aan het
Przewalskipaard is dat het 66 chromosomen
bezit. De gedomesticeerde paarden die je
tegenwoordig in de wei ziet staan (en de
tarpan, voorouder van het gedomesticeerde
paard), hebben er 64. Grappig genoeg zijn
kruisingen tussen Przewalskipaard en een
gedomesticeerd paard wel mogelijk en
leiden tot vruchtbare nakomelingen met 65
chromosomen.
De
karakteristieke
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rechtopstaande
verloren.

manen

gaan

dan

wel

Wilde paarden leven over het algemeen in
kuddes onder leiding van een volwassen
hengst, al komt het ook wel voor dat een
aantal jonge hengsten in de buurt van de
kudde blijft en bescherming biedt als dat
nodig is. Bij de tarpan was dat niet anders.
Kuddes waren klein en bestonden uit
merries met hun nakomelingen en één
volwassen hengst. Mogelijk waren er ook
enkele onvolwassen hengsten in de kudde.
De volwassen hengst beschermde de kudde
en verkende het gebied waar de kudde
doorheen trok op weg naar nieuwe
weideplaatsen. Als de kudde werd
aangevallen door wolven ging de volwassen
hengst het gevecht aan, terwijl de jonge
hengsten bij de kudde bleven om
bescherming te bieden. Bijna volwassen
hengsten werden door de leider verjaagd en
leidden een solitair bestaan totdat ze zelf
een merrie konden veroveren. Als een leider
stierf, vochten de andere hengsten om zijn
plaats in te nemen.
Het
sociale
gedrag
van
de
Przewalskipaarden komt veelal overeen met
wat we weten van de tarpan, maar van het
Przewalskipaard weten we nog veel meer,
omdat we deze soort langer hebben kunnen
bestuderen.
Veel
van
deze
gedragskenmerken zullen daarom ook voor
de tarpan hebben gegolden.
Elke kudde heeft een gebied waarbinnen hij
rondtrekt. Gemiddeld legt een kudde 5-10
km per dag af. Er wordt veel tijd besteed aan
grazen, drinken, likken van zoutstenen en
rusten. 's Nachts komt de kudde dicht bij
elkaar en slaapt ongeveer vier uur. De
gebieden waarin verschillende kuddes
rondtrekken, kunnen elkaar overlappen
omdat de hengsten de bescherming van hun
territorium minder belangrijk vinden dan de
bescherming van hun merries. Toch laten ze
andere paarden hun aanwezigheid wel
merken. Dit doen ze door regelmatig
mesthopen
achter
te
laten
langs
veelgebruikte routes. Als een merrie urineert
dan zal de dominante hengst dat vaak op
dezelfde plaats ook doen om andere
hengsten te laten weten dat de merrie bij zijn
kudde hoort. Verder zorgt de dominante
WAK 79 (2013)

hengst dat de kudde bij elkaar blijft door er in
kringen omheen te lopen als de dieren wat
uitelkaar gelopen zijn. Als de kudde
onverhoopt moet vluchten, is het ook de
dominante hengst die de achterhoede vormt
en de achterste dieren aanzet tot grotere
spoed. Cruciaal kuddegedrag voor het
overleven tijdens sneeuwstormen en strenge
kou is het vormen van een kring, waarbij alle
dieren met de koppen naar elkaar toe staan
en de veulens in het midden. De
temperatuur in de kring is hoger door
lichaamswarmte en warme adem, wat een
goede bescherming biedt tegen afkoeling.
Zowel tarpan als Przewalskipaard zijn
steppedieren die voornamelijk hard gras
eten, wat op de steppe in grote
hoeveelheden voorradig is. Omdat ze
regelmatig van weideplaats wisselen,
hebben ze altijd voldoende voedsel tot hun
beschikking. Toch kunnen deze wilde
paarden ook erg goed tegen moeilijke
omstandigheden en weinig voedsel. Przewalskipaarden eten 's winters namelijk
sneeuw, als er gebrek is aan drinkplaatsen.
Het voortplantingsseizoen van het wilde
paard is het voorjaar. Dan verjaagt de
dominante hengst van een kudde alle
andere hengsten en worden de merries
gedekt. De veulens worden het jaar daarna
begin april of begin mei geboren. Op de
mammoetsteppe werd het wilde paard
bejaagd door wolven, hyena's, leeuwen en
misschien
sabeltandtijgers.
Kleinere
predatoren zoals wolven jaagden vaak in
troepen om hun kans op het vangen van een
prooi te vergroten. Toch was de grootste
vijand van het wilde paard misschien wel de
mens. Er zijn prehistorische overblijfselen
gevonden van jachtkampen met grote
aantallen paardenbotten (zoals bijvoorbeeld
de rots van Solutré in de Bourgogne) en ook
in recente eeuwen is er veel op het wilde
paard gejaagd.
Het wilde paard was tijdens het Pleistoceen
wijdverbreid in Eurazië. Toen in het
Holoceen het klimaat warmer werd, moest
de steppe steeds meer plaats maken voor
bos.
Hierdoor
werden
migratieroutes
verstoord, waardoor het wilde paard
uiteenviel in twee verschillende ondersoorten: de tarpan en het Przewalskipaard.
WAK 79 (2013)

De habitat van de tarpan besloeg dus maar
een gedeelte van het enorme leefgebied van
het wilde paard, namelijk het westelijke deel.
De tarpan kwam voor van West-Europa tot
Centraal-Rusland, maar was voornamelijk
aanwezig op de steppen van Midden- en
Oost-Europa. Het oostelijk deel van het
leefgebied van het wilde paard, Centraal- en
West-Azië, werd bewoond door het Przewalskipaard, dat leefde van het Oeralgebergte
in Rusland in het westen tot in Mongolië in
het oosten.
Er hebben ook ooit wilde paarden op het
Noord-Amerikaanse continent geleefd. Dit
waren andere ondersoorten. Zij leefden
gedurende het Pleistoceen in Alaska en
Canada, maar stierven 15.000-10.000 jaar
geleden uit, grofweg rond dezelfde tijd dat er
mensen in het gebied arriveerden. De wilde
paarden die nu nog op het Amerikaanse
continent leven, zijn verwilderde paarden die
afstammen van paarden die door de
Spanjaarden zijn ingevoerd.
Het moderne paard (genus Equus) is in het
Laat-Plioceen ontstaan uit Pliohippus. De
verschillende soorten paarden die tot dit
genus behoorden, kwamen veelvuldig voor
gedurende het Pleistoceen. Sinds ongeveer
1,9 miljoen jaar geleden trokken er dus ook
al wilde paarden op Nederlands grondgebied
rond. Wanneer de soort precies is ontstaan
is niet bekend, maar hij was in ieder geval
aanwezig in het Laat-Pleistoceen en leefde
voort tijdens het Holoceen.
Het wilde paard kwam tijdens het
Pleistoceen in grote aantallen voor, maar
toen de bossen in het Holoceen zich
uitbreidden als gevolg van klimaatverandering, kromp het steppeareaal en
daarmee het favoriete leefgebied van het
wilde paard. De populatie nam daardoor ook
af. In recentere eeuwen is de populatie door
menselijke invloed nog verder afgenomen,
waardoor het wilde paard bijna is
uitgestorven.
De populatie van de tarpan in Europa nam af
door het groeiende aantal mensen aan het
einde van de 18e eeuw. Bossen en steppe
werden door de mens in gebruik genomen
voor landbouw, waardoor dorpen en steden
ontstonden. De tarpan overleefde dit niet
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door twee oorzaken. De eerste is de
intensieve jacht die er op de dieren werd
gemaakt en de tweede is de hybridisatie met
het gedomesticeerde paard. Tarpans met
zuiver bloed raakten in de minderheid. De
laatste wilde tarpan, een merrie, stierf in
Oekraïne in 1879. De laatste tarpan in
gevangenschap stierf in een dierentuin in
München in 1887.
In de jaren 1930 zijn er meerdere pogingen
gedaan de tarpan terug te fokken uit
gedomesticeerde afstammelingen. De dieren
die hieruit voortkwamen, leven nog steeds in
verschillende reservaten en natuurparken in
Europa. Het wilde paard leeft voort in de
vorm van het Przewalskipaard, maar er
leven er meer in dierentuinen en
natuurparken dan in het wild. De populatie
nam af door de jacht en door uitbreiding van
de nomadische veeteelt. Przewalskipaarden
werden teruggedrongen tot woestijnen en
bergachtige gebieden. Tegen het eind van
de 19e eeuw kwamen ze alleen nog maar
voor in Mongolië en een klein deel van
China. De laatste kudde werd in 1967
gezien, het laatste paard in 1969. Expedities
om ze te vinden leverden niets op. Hoewel
de mens de oorzaak is van het verdwijnen
van het Przewalskipaard, is de mens ook zijn
redding geweest. Rond 1900 werd er
namelijk door Carl Hagenbeck een aantal
veulens gevangen, naar West-Europa
getransporteerd en in dierentuinen geplaatst.
Op deze dieren is de huidige populatie van
Przewalskipaarden gebaseerd.
De evolutie van het paard is, in tegenstelling
tot die van vele andere diersoorten, redelijk
goed bekend. De oudste voorouder van het
paard, Hyracotherium, stamt uit het Eoceen.
Uit dit paardje, niet groter dan een vos, dat
vier tenen voor en drie tenen achter had,
evolueerde in het Oligoceen Mesohippus.
Hierop volgde in het Mioceen Merychippus,
waarna Hipparion het
overnam
en
vervolgens in het Plioceen het eentenige
paard Pliohippus ontstond. Tegen het einde
van het Plioceen zijn de eerste moderne
paarden van het geslacht Equus ontstaan.
Tijdens het Pleistoceen leefden verschillende soorten paarden naast elkaar,
waaronder het wilde paard. Aan het einde
van het Pleistoceen bleef alleen het wilde
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paard over, omdat de plaats van paarden in
de natuur steeds meer werd ingenomen door
andere dieren, zoals bizons. Het wilde paard
leefde verspreid over een heel groot gebied
in Europa en Azië, totdat hij zich opsplitste in
twee ondersoorten: de tarpan en het
Przewalskipaard.
Alle moderne huispaarden zijn direct verwant
aan het wilde paard. De tarpan is namelijk
de directe voorouder van het gedomesticeerde paard (Equus caballus), wat wordt
aangetoond doordat beide 64 chromosomen
bezitten. (Let op: sommigen gebruiken voor
het wilde paard ook Equus caballus, wat wil
zeggen dat zij het huispaard en het wilde
paard niet als aparte soorten beschouwen.)
Het paard is op meerdere plaatsen in de
wereld en op verschillende tijdstippen
gedomesticeerd. De eerste pogingen om het
wilde paard te domesticeren zouden rond
4000 jaar voor Christus in Mesopotamië en
China zijn gedaan. In die gebieden was het
paard in ieder geval rond 2000 jaar voor
Christus een bekend en algemeen verspreid
huisdier. De tarpan was ongeveer 3400 jaar
geleden reeds door de Hettieten gedomesticeerd. Dit laatste weten we dankzij oude
kleitabletten waarop uitrustingen voor
paarden worden beschreven. In Midden- en
Oost-Europa werd het paard in het
Neolithicum (5000-1800 v. Chr.) gedomesticeerd en was het een algemeen
bekend huisdier sinds het begin van de
IJzertijd (ongeveer 700 v. Chr.).
De eerste paarden zullen zijn gedomesticeerd om de mensen te voorzien in hun
behoefte aan vlees. Uiteindelijk zal men het
nut van het paard als rijdier, lastdier en
trekdier hebben ingezien. Later werd het
paard integraal onderdeel van de sociale en
economische structuur van de samenleving.
Uitgaande van het wilde paard heeft de
mens in de loop van de eeuwen ruim 160
paardenrassen weten te fokken, van de
kleine Falabella tot de reusachtige Shire.
Meer recente nazaten van de tarpan zijn
bijvoorbeeld de Koniks. Dit zijn huispaarden
uit Centraal-Europa die redelijk recent nog
met de tarpan zijn gekruist en daarom veel
primitieve kenmerken vertonen. Zo zijn er
vermoedelijk meer paardenrassen die in
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meer of mindere mate van de tarpan
afstammen.

Recentelijk werden fauna vondsten van
het wild paard door de V.O.B.o.W.
aangetroffen te Oekene in WestVlaanderen uit het Laat-Pleictoceen (De
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Wilde B. 2011: “Pleistocene zoogdieren
uit de kleigroeve van Oekene”, WestVlaamse Archeologica 24 – WAK 722011, 50-56).
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maart 2013

wat Solnitsata tot de oudste stad van
Europa kroont.

34. Van Wildemeersch N. De oudste stad
van Europa lag in Bulgarije.

Bijzonder
is
de
zware
stenen
verdedigingsmuur: drie meter hoog, bijna
twee meter dik. En dat in een tijd waarin
verdedigingswerken doorgaans uit een
houten palissade bestonden. “Deze muur
beschermde iets heel kostbaars”, zegt
archeoloog
Vasil
Nikolov,
die
de
opgravingen leidde.

Zout: dat produceerden en verkochten de
inwoners.
Goud:
dat
stroomde
binnen
Oud: dat alles gebeurde 6500 jaar geleden,
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Zout: De ligging van Solnitsata is niet
toevallig gekozen. De eerste bewoners
vestigden zich boven op een immense
ondergrondse zoutkegel. Die begint op 4 km.
diepte, met de top 20m onder de
oppervlakte. Daar ontsprong er een bron van
pekelwater met een hoge concentratie zout.
Het water van de pekelbron werd
opgevangen in kruiken en in koepelvormige
kleiovens gekookt. Het zout dat overbleef,
bakte men in handige blokken, klaar voor
export. Het was een intensief proces, dat
gespecialiseerde arbeid vereiste. Enkele
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huizen hadden twee verdiepingen. Op de
gelijkvloerse de zoutoven, daarboven de
woning. “We mogen echt spreken van een
industriële zoutproductie” meent Nikolov.
Getuige
daarvan
het
grote
aantal
potscherven. Als brandstof voor de ovens
was hout nodig. Er zijn dan ook aanwijzingen
voor ernstige ontbossing in de omgeving.
Gezouten rekening
Zout was extreem waardevol. Onontbeerlijk
voor het bewaren van voedsel, vooral van
vlees. Meer nog, mensen gebruikten zout als
munteenheid, lang voor de uitvinding van het
geld (salaris = loon, salis = zout). De ovens
van Solnitsata produceerden zo‟n tien ton
zout per jaar. “Je kan je voorstellen wat dat
betekent” aldus Nikolov.

de zoutproductie in Solnitsata ligt voor de
hand” aldus Nikolov. “Waar komt de rijkdom
anders vandaan? En de datering? Die klopt
met de bloeitijd van Solnitsata.”
Klimaatsverandering
Op het einde van het vijfde millennium vóór
Chr. veranderde het klimaat en droogden de
zoutbronnen op. De opgravingen begonnen
in 2005, maar de Bulgaarse overheid heeft
er lang niet genoeg geld voor over. Nikolov
en zijn team zijn afhankelijk van geldelijke
steun van Amerikanen, Japanners, Duitsers
en Britten. Er is hier nog werk genoeg voor
zeven generaties archeologen.
DS vr. 1 maart 2013.
35. Van der Heyden Margriet: Twijfels over
wapen van Gruuthuse zijn weg.

En dat meer dan 1000 jaar vóór het eerste
wiel door de Balkan rolde. Hoe werd al dat
zout getransporteerd?
“Op de rug van
mensen of pakdieren” antwoordt Nikolov.
“Of met een soort sleeën. Voor mij is het een
soort wonder hoe de bewoners sommige
rotsblokken voor de stadsmuur, tot drie ton
zwaar, hebben versleept”. Hoeveel mensen
woonden en werkten er? “We hebben
voorlopig slechts een deel van de
nederzetting opgegraven” zegt Nikolov. “Ik
schat het aantal inwoners op 400 tot 600”.
Nikolov krijgt weliswaar internationale kritiek
maar hij is zeker van zijn zaak. “We hebben
het hier niet over een stad zoals de Griekse
stadstaten, het oude Rome of middeleeuwse
steden. Naar de normen van het vijfde
millennium vóór Chr. was Solnitsata wel
degelijk een stad”. Zijn argumentatie:
Solnitsata was een productiecentrum van
zout met industriële allures. Ook
een
handelscentrum: het zout was bestemd voor
export. Het militaire karakter zien we in de
ongewoon
sterke
vestingmuur.
Aanduidingen voor het uitvoeren van rituelen
geven de site dan weer waarde als
ideologisch centrum.
Stad of niet, de hele regio floreerde dankzij
de zouthandel. In Varna, 35 km verderop,
werden in 1972 honderden graven ontdekt,
met daarin liefst 3000 gouden sieraden en
andere voorwerpen. Het is officieel de
oudste goudschat ter wereld. “ De link met
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Het mooie middeleeuwse Egidiuslied staat
alleen in het Gruuthuse – handschrift. Maar
is dit wapenschild wel echt? Jawel.
In 2007 verwierf de Koninklijke Bibliotheek
het handschrift dat eeuwen in het bezit was
van de Belgische adellijke familie Van
Caloen. Dit jaar kregen de onderzoekers van
de KB de kans om het wapenschild te
onderzoeken. Het werd vergeleken met een
ander handschrift uit de Gruuthuse
verzameling uit de Bibliothèque Nationale de
France in Parijs. De twee wapenschilden
werden onder de zelfde omstandigheden en
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met dezelfde apparatuur bestudeerd. Met
een rötgenfluorescentiespectrometer van de
Technische Universiteit Delft, en met behulp
van een expert van de Universiteit
Antwerpen, werden de afbeeldingen van de
wapenschilden doorgelicht.
Deze wapenschilden bleken dezelfde
chemische samenstelling en opbouw te
hebben. De wetenschappers vonden er kwik,
ijzer, lood, zilver en goud, telkens op
dezelfde plekken in dezelfde hoeveelheden.
Goud in de achtergrond, kwik (vermiljoen) in
de rode kwartieren, zilver in de kruisen
daarop. Het Gruuthuse wapenschild is wel
degelijk echt.
DS. do. 14.03.2013 p. D9
36. rr: Grote ogen waren fataal.
Waarom hadden de Neanderthalers zulke
grote ogen? Om beter te kunnen kijken?
Maar grote ogen vragen een uitgebreide
bedrading en zo komt het dat het
Neanderthalerbrein minder plaats hield voor
denkvermogen,
aldus
de
Britse
paleontologen. De moderne mens zag met
kleinere ogen minder ver, maar kwam, zag
en overwon de Neanderthaler, dankzij zijn
groter sociale vaardigheden.
DS. vr. 15.03.2013
37. Van den Eynde H.: De verrijzenis van
een middeleeuws landschap
Gentse
bodemkundigen
hebben
de
landerijen van een middeleeuwse Vlaamse
abdij gereconstrueerd. Ze gebruikten daarbij
een soort wichelroede voor gevorderden.
Vandaag is er in de weilanden bezuiden
Klein Sinaai niets anders te zien dan gras
en rijen bomen. De strook landbouwgebied
in het noordwesten van het Waasland,
tussen Sinaai en Stekene, staat een deel
van het jaar onder water – voor bebouwing is
het er veel te drassig. Dat was niet anders in
1197, toen een kleine gemeenschap
cisterciënzers zich er op vraag van de graaf
van Vlaanderen vestigde. Hun opdracht was
het om het zompige gebied op de natuur te
veroveren en in cultuur te brengen. Zo te
zien hebben de monniken erg hard
gedraineerd. Wellicht de spectaculairste
vondst uit het onderzoek zijn de
grondplannen van twee gebouwen.
DS vr. 22.03.2013 p. D7.
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38. Van Dooren P.: Mummies hadden al
“moderne hartziekte”.
Aderverkalking is geen welvaartskwaal.
Onze voorouders hadden al last van
atherosclerose, een probleem dat meestal
toegeschreven wordt aan onze moderne
levensstijl van te vet eten en te weinig
beweging. Dat blijkt uit scans van 137
mummies, verspreid over verschillende
continenten en 4000 jaar. De aandoening
zou dus wel eens meer met leeftijd te maken
hebben, en minder met onze sedentaire
levensstijl.
Ook Ötzi de ijsman, de beroemde 5000 jaar
oude jager met een zeer actief leven,
vertoonde verkalkte kransslagaders.
DS. maart 2013 D9.
39. (nrc): Arme Romein at veel gierst.
De lagere klassen in het Oude Rome aten
verrassend veel gierst. Dit blijkt uit
isotopenonderzoek van botten uit twee
Romeinse begraafplaatsen uit de keizertijd
(1-300 na Chr.). Daaruit is af te leiden of
vooral graan of ook gierst de zetmeelbron
was. Vooral in de botten uit de begraafplaats
die buiten het centrum van Rome lag,
werden veel sporen van gierst gevonden.
Gierst geldt in de Romeinse literatuur vooral
voor diervoedsel. Maar het wordt ook wel
geciteerd als voedsel voor armen in tijden
van hongersnood. In rijkere graven werden
geen
sporen
van
gierstconsumptie
aangetroffen. Het graan dat door de keizers
aan de armen van Rome werd uitgedeeld
(“Brood en spelen”) was ongemalen tarwe.
De allerarmsten beschikten meestal niet
over mogelijkheden om dit graan te malen.
DS 26.03.2013 p.D9
40. Lyndsay Short: Natuur versus cultuur
Rotskunst die het al sedert de steentijd en
de Bronstijd heeft uitgehouden, komt nu toch
in gevaar. De abstracte patronen in het
landschap van Northumberland, in het
noorden van Engeland, overleefden tussen
vier en zesduizend jaar weer, wind en
bezoekers, maar de klimaatsopwarming lijkt
er te veel aan te zijn. De kustwerken zijn
uitgehakt in zandsteen, en die begint te
verkruimelen,
zo
waarschuwen
onderzoekers van de Universiteit van
Newcasle.
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Het centrum voor erfgoed - onderzoek van
die universiteit inventariseerde een van de
grootste collecties prehistorische kunst ter
wereld – alleen al in Noord - Engeland zijn er
duizenden bewerkte rotsen. De vorsers
ontwikkelen nu een handleiding voor de
landeigenaars, zodat die zelf de meest
dringende maatregelen kunnen nemen,
zoals drainage, afscherming van de wind en
het immobiliseren van zouten in de bodem.
Maar dat is symptoombehandeling. De ware
oorzaak is de mens en de fossiele
brandstoffen die we opstoken.
DS. di. 26.03.2013 p. D8
april 2013
41. (kad): Italiaanse archeologen ontdekken
“poort van de hel” in Turkije.
Poort van de hel? Of toch de grot die men in
de oudheid aanzag voor de poort van de
hel. Het gaat om een pelgrimsoord met een
tempel aan een grot waar giftige dampen uit
komen.
Volgens de overlevering was er sprake van
een poort naar de hel in Hierapolis, het
huidige Pamukkale in Turkije. Het is ook
daar dat de wetenschappers een grot
hebben ontdekt waar giftige dampen uit
opstijgen. De ontdekking werd bekend
gemaakt op een archeologisch congres in
Istanbul door Francesco D‟ Andria, professor
archeologie aan de universiteit van Salento.
De dodelijke eigenschapen van de grot
werden ook duidelijk tijdens het uitgraven.
Volgens D‟Andria vlogen er verschillende
vogels te dicht bij het gat waar de dampen
uitkomen en werden ze overmand door de
gassen. Volgens bronnen in de oudheid was
er sprake van dierenoffers aan de poort.
Pelgrims konden van lokale handelaren
kleine dieren kopen en die dan in het gat
gooien.
Ook werden er ruïnes van een tempel
aangetroffen aan de ingang van de grot. Op
een van de brokstukken van de tempel was
een inscriptie te lezen met de namen Pluto
en Kore, twee belangrijke figuren in de
mythologie van de onderwereld in de
oudheid. Het complex stond in de oudheid
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bekend als Pluto‟s poort en maakte deel uit
van de mythologische wereld van de
Romeinen en de Grieken.
HNB. woe. 03.04.2013
42. (LDE): Infoavond archeologisch
onderzoek
Ledegem – Het verkavelingsproject in de
Boomlandstraat – St. Pietersstraat kreeg af
te rekenen met een archeologisch
onderzoek, waarbij dit heel wat achterstand
kende. Tijdens het vooronderzoek, begin
2012, werd een (Romeins) erfsysteem met
paalsporen, kuilen en greppels ontdekt. Om
die reden was er vorig jaar in november ook
een vervolgonderzoek noodzakelijk. Door de
bijzondere winterperiode nam dit onderzoek
ook meer tijd in beslag dan voorzien.
In april waren de onderzoekers bezig aan
een analyse en vatten ze de resultaten
samen. Deze resultaten werden toegelicht
tijdens een infoavond die plaats greep op
woensdag 10 april om 19.30u in de raadzaal
van het gemeentehuis. Tijdens deze avond
werden de plannen voor het archeologisch
onderzoek, dat volgt op de uitbreiding van de
industriezone Vierschaere, kort toegelicht.
De Weekbode KW vr. 5 april 2013 RO 72/1
43. (belga): Ötzi had slechte tanden
Gletsjerman Ötzi werd 5000 jaar geleden al
geconfronteerd
met
tandpijn,
door
tandbederf en ontstoken tandweefsel
(parodontitis).
Bovendien
waren
zijn
voortanden, vermoedelijk door een ongeval,
afgestorven. Dat konden wetenschappers
van het Centrum voor evolutionaire
geneeskunde van de Universiteit van Zürich
achterhalen.
Al meer dan 20 jaar wordt er onderzoek
gevoerd op de beroemde steentijdjager,
nadat de mummie in 1991 in een gletsjer
was gevonden. Toch hadden zijn tanden tot
nu toe nauwelijks aandacht gekregen.
Tandarts
Roger
Seiler
en
zijn
wetenschappelijke collega‟s in de Verenigde
Staten en Italië analyseerden de CT-scans
van het gebit van Ötzi.
“Het verlies van steunweefsel was altijd al
een van de vaakst voorkomende ziektes,
zoals de schedelvondsten uit het Stenen
Tijdperk of het onderzoek op Egyptische
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mummies aantoonden” verklaarde Seiler.
“Ötzi geeft ons een bijzonder goede kijk op
een vroeg stadium van deze ziekte”.

portiek”. Kerken waren toen veel kleurrijker
gedecoreerd dan vandaag.

Ötzi zal wellicht nauwelijks zijn tanden
hebben gepoetst, al had het afslijtende
voedsel volgens de experts veel tot
zelfreiniging bijgedragen.

Hoe dateer je een kras in een steen?
“Moeilijk” geeft Champion toe. “Maar het
kan. Een tekening op een twaalfde-eeuwse
muur die deels is overschilderd met
veertiende-eeuwse verf, hoort ergens
tussenin. De stijl van het handschrift was
voor elke periode anders. Ook de
afgebeelde kledij en scheepstypes kunnen
we in de juiste eeuw plaatsen. Ingekerfde
schepen hielpen om een behouden vaart af
te smeken. Of de hemel te danken na een
veilige thuiskomst. Elders is de naam
Kaynfford ondersteboven in de steen
vereeuwigd. Waarschijnlijk een vervloeking,
want dingen omkeren bracht volgens de
middeleeuwers ongeluk. De duivel doet
immers alles averechts. In Saint Mary‟s kerk
in Troston kreeg een demon een pentagram,
teken van bescherming, over zich heen
gekrast. De demon werd aan de muur
genageld. Zo‟n 200 van de meer dan 650
middeleeuwse kerken in Norfolk zijn
ondertussen onderzocht door vrijwilligers.
Ook in andere delen van Engeland gaat men
nu op zoek naar oude graffiti.

Maar sinds de “nieuwe steentijd” en de
opkomst van de landbouw gingen de
mensen steeds meer zetmeelrijk voedsel
eten, zoals brood en pap. Dat zorgde voor
een nieuw fenomeen: gaatjes in de tanden,
ook bij Ötzi. Verder was een voortand door
een slag afgestorven – de verkleuring is
zichtbaar voor wie weet waarop te letten.
Ötzi had ook een afgebroken kies, wellicht
door te bijten op een steentje in zijn voedsel.
“Een bewijs van het ruwe leven in zijn tijd”.
DS. di. 16.04.2013 p. D8
44. Van Wildemeersch N.: De demon aan de
muur genageld
Schepen, dieren, windmolens, toneelspelers,
namen of gebeden: voor de middeleeuwer
was zowat alles geschikt om als graffiti in de
muur te worden gekrast. Dat heeft een
grootscheepse
inspectie
van
de
middeleeuwse kerken in het Engelse
Norfolk aan het licht gebracht. “Waarom
waren die graffiti nog niet eerder ontdekt?
”Omdat we er vroeger nooit op letten” zegt
Matthew Champion, de leider van het
Norfolk Medieval Graffiti Survey. “Maar op
muren, zuilen en portieken, overal vonden
we tekeningen in steen ingekrast.

“Voor de middeleeuwer waren graffiti in de
kerk geen vandalisme. Het hoorde bij het
geloof van elk dag” zegt Champion.
“Iedereen deed het. Van een feodale heer tot
de pastoor wiens naam we vonden in een
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En de kerken in ons land? “Systematisch
onderzoek is er bij mijn weten nog niet
gebeurd” zegt Marie Christine Laleman,
directeur van de Dienst Stadsarcheologie en
stadsarchief in Gent. “In Engeland of
Frankrijk moet men bij een renovatie elk
oorspronkelijk detail noteren. Hier gaan
aannemers vaak zonder begeleiding hun
gang. Trouwens, de stenen van onze
kerkmuren zitten meestal verborgen onder
een laag pleister”.
DS woe. 17.04.2013 p. D9.
45. Vanwildemeersch N.: In de oudste
kookpot pruttelde vis.
Tegen het einde van de IJstijd kwam de
aardewerkproductie op gang. Japanse jager
- verzamelaars maakten 15.000 jaar geleden
de oudst bekende kookpot ter wereld. En
wat was het allereerste wat de Japanner
kookte? Vis!
Tot voor kort verbonden we de behoefte van
de mens om dingen in kookpotten te stoppen
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met de komst van de landbouw. Fout, want
lang daarvoor al bakte de mens potten van
klei. Dat hebben allerlei archeologische
vondsten ondertussen aangetoond. In China
bijvoorbeeld, waar de vroegste keramiek
mogelijk 10.000 jaar eerder kwam dan de
vroegste rijst. Ook jager-verzamelaars
zeulden dus al rond met potten. Maar
waarom? Waarvoor diende dat eerste
aardewerk?
Wetenschappers
hebben
eindelijk het antwoord gevonden: om
voedsel in te koken.
Onderzoekers uit het Verenigd Koninkrijk,
Nederland, Zweden en Japan bestudeerden
101 potscherven uit Japan. Scherven die
samen ooit kunstig versierde potten hebben
gevormd, tot 15.000 jaar oud. Aan de
binnenkant van de scherven vonden de
vorsers sporen van voedselresten. Ze
slaagden erin monsters van zo‟n 20
milligram chemisch te analyseren. Zo
konden ze voor het eerst het gebruik van dat
prille aardewerk verklaren.

heerste de laatste ijstijd, maar Japan lag niet
onder een ijskap en langs de kusten en
rivieroevers was er voedsel in overvloed.
“Dat was misschien wel de stimulans om
minder te gaan rondtrekken en tijd en
energie te investeren in de productie van
potten. Om tijdelijke overvloed in een
bepaald seizoen langer te kunnen bewaren”
oppert Craig. “Of voor speciale bereidingen
en rituelen”.
Jomon-potten
Het onderzochte “Jomon – aardewerk” komt
uit vindplaatsen verspreid over heel Japan.
Het zijn de oudste bestudeerde potscherven
ter wereld. Japan was een van de vroegste
centra waar aardewerk ontstond. De
”Jomon”-potten
werden
door
jagerverzamelaars over de eilanden van de
Japanse
archipel
verspreid.
Hun
vindplaatsen
en
evolutie
zijn
goed
gedocumenteerd. “Daardoor weten we dat er
in het begin maar heel weinig potten werden
gebakken” zegt Craig. “Ze hadden ook niet
veel inhoud. Die kookpotten waren dus
duidelijk niet bestemd voor dagelijks
gebruik”.
Maar na de aarzelende beginfase groeide de
productie van aardewerk explosief. De ijstijd
liep ten einde, de temperatuur steeg, de
bevolking groeide en de voedselbronnen
moesten intensiever benut worden. En dan
kwamen potten goed van pas. Onze studie
toont aan dat het mogelijk is om organische
resten op enkele van ‟s werelds oudste
potscherven te analyseren” besluit Craig. “
Dat opent de weg voor verder onderzoek
naar het verhaal van deze revolutionaire
technologie: de pot van aardewerk”.
DS. ma. 22.04.2013 p.D8

Visstoofpotje
In het tijdschrift Nature doen ze verslag van
hun onderzoek. De onderzoekers vonden
sporen van bereidingen met drinkwater en
organismen uit de zee. Vissen, zeg maar.
Het zijn de vroegste aanwijzingen dat de
mens zijn potje kookte. “Jager-verzamelaars
gebruikten aardewerk als een revolutionaire
nieuwe methode om voedsel te bereiden”
zegt Oliver Craig van de universiteit van
York, die het onderzoek leidde. In die dagen
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46. (evd) Archeologisch onderzoek op
toekomstig bedrijventerrein
Ruiselede. Vooraleer de West-Vlaamse
Intercommunale overgaat tot de inrichting
van een bedrijventerrein van 10 hectare aan
de Bundingstraat, voerde het Ghent
archaeological team van de Gentse
universiteit een preventief archeologisch
onderzoek uit. Verspreid over het terrein
vond men sporen en materiaal uit de
Romeinse periode (1ste - 3de eeuw na Chr.),
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de vroeg Moderne tijden (17de-18de eeuw) en
de Nieuwste tijden (19de-20ste eeuw). Er
komen
verschillende
Romeinse
nederzettingsstructuren voor. Greppels,
grachten,
kuilen,
palen,
mogelijke
gebouwplattegronden, een depressie, een
wegtracé, meerdere erven en waterputten
kwamen aan het licht. De 2de eeuw na Chr.
domineert. Er werden restanten van
vaatwerk
aangetroffen
alsook
maalsteenfragmenten, nagels, Doornikse
kalksteen, dakpanfragmenten en een mooi
doorboord glazen kraaltje.
HNB. woe. 24.04.2013 p.23
mei 2013
47. Starckx S.: Een kerkhof vol fossielen
Prehistorisch massagraf voor roofdieren
ontdekt
in
Spanje.
Fossielen
van
vleesetende zoogdieren zijn dun gezaaid in
de ondergrond. Maar op een heuvel in
Spanje ligt een carnivorenkerkhof. Sinds
1991 worden hier opgravingen gedaan op
negen sites die dateren van het Late
Mioceen (elf tot vijf miljoen jaar geleden). Op
deze site hebben paleontologen de fossiele
resten van honderden dieren blootgelegd.
Het gaat bijna uitsluitend om fossielen van
uitgestorven
roofdieren
zoals
sabeltandkatten, prehistorische hyena‟s,
vleesetende panda‟s en zogenaamde
beerhonden – stuk voor stuk geduchte
vleeseters. DS. do. 2.05.2013 p. D9
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48. (LS): Archeologen graven Roemeense
Romeo en Julia op.
Een onderzoeksteam van het Archeologisch
Instituut van het nationale Museum van
Geschiedenis in Cluj onderzoekt de site van
een voormalig Dominicaans klooster in Cluj
in het noordwesten van Roemenië. De
opgravingen maken deel uit van een
restauratieproject van het middeleeuws
klooster. Maar tijdens de opgravingen zijn de
archeologen
op
een
fascinerend
liefdesverhaal gebotst.
De archeologen vonden twee skeletten, een
man en een vrouw, die in eenzelfde kist
waren begraven. De beenderen zijn van een
jong koppel van ongeveer 30 jaar oud, zegt
het hoofd van het archeologisch team Adrian
Rusu aan de nieuwssite Romanian Insider. “
De man en de vrouw moeten ongeveer 500
jaar geleden gestorven zijn. Het vreemde is
echter dat ze samen begraven zijn in één
kist. Met de hoofden naar elkaar gericht en
de handen in elkaar gehaakt. Het drukt een
verbondenheid uit die de dood overstijgt”. De
man moet om het leven zijn gekomen door
een ongeluk. “Zijn borstbeen was gebroken.
Waarschijnlijk door een slag van een stomp
voorwerp” vertelt Ruse. “De vrouw die
samen met hem begraven werd, is aan een
hartaanval gestorven”. De archeologen
beschouwen hun vondst als het ultieme
liefdesverhaal. Een jonge man die in een
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tragisch ongeluk om het leven kwam. Zijn
geliefde die vervolgens sterft aan een
gebroken hart en hem vergezelt in het graf.
De skeletten werden door het archeologisch
team dan ook zeer toepasselijk “Romeo en
Julia” gedoopt, naar het gelijknamige
liefdesverhaal van William Shakespeare.
Het graf werd gevonden dicht bij het
middeleeuwse klooster in Cluj. Omdat dit
zeer typerend is voor de periode tussen
1450
en
1550
veronderstellen
de
archeologen dan ook dat het jonge koppel in
die tijd leefde. Uit de positie van het graf
werd daarnaast ook afgeleid dat het stel tot
de rijkere klasse behoorde. “Enkel mensen
met een bevoorrechte positie werden in die
tijd in de buurt van een klooster begraven”
verklaart Rusu. In de buurt van het “Romeo
en Julia-graf werden reeds twee andere
skeletten opgegraven. Waaronder de
beenderen van een kind en een vierde
onvolledig skelet. Hieruit leidt het team van
de archeologen af dat ze op het kerkhof van
het klooster gebotst zijn.
Knack eind april, begin mei 2013.
49. Reynebeau M.: Het kan niet altijd
dagelijkse kost zijn.
Ook de vroegste Amerikaanse kolonisten
aten (soms) mensenvlees. Het is niet omdat
kannibalisme in veel culturen een taboe is,
dat het daar nooit is voorgekomen.
Uitzonderlijke
omstandigheden
zoals
hongersnood leiden soms tot extreme
oplossingen. Jane uit Virginia was 14 toen in
1609 haar wangen in de pot belandden.
DS. zat 4 en zon. 5 mei 2013 Buitenland
p.25
50. X.: Egyptisch Atlantis
Archeologen hebben ontdekt hoe Heracleion
er vermoedelijk uitzag. De stad, die in 2000
op zo‟n 6,5km voor de kust van Egypte werd
ontdekt ligt al 1200 jaar op de bodem van de
Middelllandse Zee, maar is nog in
uitstekende
staat..
Op
basis
van
archeologische vondsten – zoals de tempel
van Amon, havens, reusachtige beelden,
munten en juwelen – kon men een tekening
van
de
stad
maken.
www.nieuwsblad.be/atlantis
HNB vr. 10.05.2013 p.12
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51. (blg): Belg ontdekt oudste vogelsoort
Pascal Godefroit, een paleontoloog van het
Koninkrijk
Belgisch
Instituut
voor
Natuurwetenschappen (KBIN) heeft samen
met Chinese, Italiaanse en Britse collega‟s
de oudst gekende vogel ontdekt.
De
Aurornis xiu, wat staat voor “dageraad van
de vogel” stoot daarmee de archeopterix van
de troon als oudste voorloper van de vogel.
Het fossiel van de Aurornis, met deels
bewaarde veren, werd gevonden in de
Tiaojishan-formatie in de Noordoost-Chinese
provincie Liaoning. Het fossiel moet zo‟n
165 tot 155 miljoen jaar oud zijn. “Het dier
was ongeveer 50 cm groot en kon wellicht
goed lopen. Zijn kleine tandjes doen
vermoeden dat het om een insecteneter
gaat.”
HNB do. 30.05.2013 p.15
juli 2013
52. Swimberghe, P., De snelweg van de
Nerviërs
Henegouwen was ooit een kruispunt van
Romeinse heerbanen. We volgen de
archeologische tocht van Bavay naar
Velzeke. Via Henegouwen onderging ons
land verscheidene gedaanteverwisselingen,
want zowel de eerste landbouwers als de
Romeinen kwamen min of meer via deze
hoek onze contreien binnen. De rode draad
van dit verhaal is het Romeinse wegennet
dat door Henegouwen loopt. De Romeinse
wegen worden ook heerbanen genoemd,
afgeleid van het Germaanse woord harja dat
in het Latijn via betekent. De belangrijkste
as, van Bavay naar Keulen liep dwars door
ons land en was zowat de E17 van de
Oudheid. Het Noord-Franse Bavay ligt net
over de grens en was toen de hoofdstad van
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het land van de Nerviërs, waarvan het
woongebied grotendeels samenvalt met het
huidige
Henegouwen.
Vanuit
Bavay
vertrokken wegen naar Boulogne aan de
kust, dat dan weer de toegangspoort was tot
Groot-Brittannië. De weg naar Keulen leidde
naar het land van de Germanen.
In Henegouwen zijn heel wat musea te
ontdekken: Doornik (rue des Carmes) en de
schitterende collectie oudheden van het
Musée Royal de Mariemont (Morlanwelz).
Maar hier en daar zijn er ook kleine musea
vol lokale vondsten, zoals de archeologische
musea van Waudrez en Liberchies.
Uiteraard is er de Espace Gallo-Romain (rue
de Nazareth,2) in Ath, de Archéosite en
Musée d‟ Aubechies –Beloeil (rue de l‟
Abbaye 1) in Aubechies en (al is dat nu niet
meteen Henegouwen) het Provinciaal
Archeologisch
Museum
Velzeke,
Paddestraat 7 in Velzeke.
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Op zaterdag 24 en zondag 25 augustus (van
14 tot 20 uur) kan je op de Archeosite van
Aubechies ook terecht voor het weekend van
de experimentele archeologie. Samen met
archeologen wordt er geëxperimenteerd met
technieken uit de Oudheid. Dit wordt een
Romeins feest met gladiatoren, minstrelen
en ambachtslui.
Knack Weekend nr 26 van 25 juni tot 2 juli
2013. Zomer in Henegouwen p. 38-42
DM = De Morgen
DS = De Standaard
DW= De Weekbode Kr. v. W.VL. Krant van
West-Vlaanderen
HNB = Het Nieuwsblad
KNACK
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ARCHEO-TENTOON
Samenstelling: Jozef Goderis

België
ANDENNE
t/m 13.12.13
La femme dans la Préhistoire
Centre archéologique de la grotte Scladina,
rue Fond des Vaux, 339 D, 5300 Andenne.
tel. 081/58.29.58
BLANKENBERGE
t/m 30.09.13
Belle Epoque Centrum
Belle Epoque schatten
Belle Epoque schatten plaatst dit jaar
Torhouts aardewerk en Poterie Flamande
op een voetstuk.
Elisabethstraat 24, 8370 Blankenberge
+32(0)50/42.87.41
www.belle.epoque.blankenberge.be
BRUSSEL
t/m 19.01.2014
Schrijvers van contouren
Tekenkunst in het Oude Egypte
In het Oude Egypte werden tekenaars en
schilders 'schrijvers van de contouren'
WAK 79 (2013)

genoemd. De Egyptische tekenkunst werd
immers in de eerste plaats bepaald door
lijnen die vormen en vlakken omgeven en zo
omtrekken schetsen waarbinnen kleuren in
al hun schakeringen tot schittering kunnen
komen.
Jubelparkmuseum, Jubelpark 10, 1000
Brussel, +32(0)2/741.72.11
http://www.kmkg-mrah.be/nl/

MORLANWELZ
t/m 29.09.2013
Du Nil à Alexandrie: Histoires d’ eaux
Egyptische
collectie
met
prenten,
archeologische objecten, beeldhouwwerken,
munten, Koptisch textiel, keramiek …
Chaussée de Mariemont 100, 7140
Morlanwelz, 064/21.21.93 www.museemarimont.be
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ROESELARE
t/m 31.12.2013
Mammoet en consoorten

invloeden. Dat blijkt uit de tentoongestelde
objecten.
Ultrafijne sieraden, ranke godenbeelden en
vakkundig uitgewerkte askisten…allemaal
komen ze uit toonaangevende Europese
collecties. Ook de Vaticaanse en Capitolijnse
Musea leenden topstukken uit.
Perfect uitgelicht en voorzien van heldere
commentaar pronken de stukken in een
sfeervolle, eigentijdse setting. Kortom: deze
stijlvolle expositie heeft alles om uit te
groeien tot dé tentoonstelling van 2013.
Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, B3700 Tongeren. tel. 012/67.03.30
grm@limburg.be
www.galloromeinsmuseum.be
Met de V.O.B.o.W. gaan we naar
Tongeren op woensdag 21 augustus.

Vondsten uit de kleigroeve Dumoulin-Bricks
van Oekene
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
TONGEREN
t/m 25.08.2013
Etrusken Una storia particulare

Nederland
AMSTERDAM
1. t/m 13.09.13
Peter de grote, een bevlogen tsaar
Hermitage Amsterdam, Amstel 51
2. t/m 05.01.2014
Eeuwig Egypte Experience
Beleef het oude Egypte als nooit tevoren
Oude Turfmarkt 127, Amsterdam
ASSEN
02.07.2013 t/m 05.01.2014
De Dode Zee-rollen
Een van de grootste archeologische
ontdekkingen van de 20ste eeuw.
Drents Museum, Brink 1
DEN HAAG
t/m 01.09.2013
High Tech Romeinen. De spannendste
Romeinse uitvindingen.
Museon, Stadhouderlaan 37

Het Gallo-Romeins Museum presenteert het
verhaal van de Etrusken. Niet de Romeinen,
maar zij tekenen voor de eerste grote
beschaving van Italië. Hun cultuur is een mix
van eigen tradities, Griekse en Fenicische
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LEIDEN
1. t/m 15.09.2013
Middeleeuws chic
Sierbeslag op riemen en tassen (13001600).
Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg
28µ
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2. t/m 15.09.13
Mummiekisten van de Amon-priesters
Rijksmuseum voor Oudheden, Rapenburg
28.
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
AMIENS
t/m 01.12.13
A table! Boire et manger en Gaule du
Nord
Musée de Picardie, 48 rue de la République,
8000 Amiens
tel. 03.22.97.14.00

AURILLAC
t/m 09.11.2013
(En)quête sur l’ histoire d’ une montagne
cantalienne, de la préhistoire aux burons
Musée d‟ Art et d‟ Archéologie, Centre Pierre
Mendès-France , 37 rue des Carmes
15.000 Aurillac tel. 04.71.45.45.10

ARLES
t/m 01.09.13
Rodin, la lumière de l’ antique
Musée
départemental
Arles
antique,
Presq‟île du cirque romain, 13635 Arles
Cedex
tel. 04.13.31.51.03
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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
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Musée du Pays Châtillonnais, rue de la
Libération, 21.400 Châtillon-sur-Seine,
tel.03.80.91.24.67
CLAMECY
t/m 29.09.14
Chevroches, à la croisée des voies
antiques
Musée d‟ art et d‟ Histoire Romain Rolland,
avenue de la République, 58.500 Clamecy
tel. 03.86.27.17.99
DOURDAN
t/m 01.09.13
Ca va faire des histoires! 50 ans de
fouilles archéologiques
Musée du château de Dourdan, place du
général de Gaulle, 91.410 Dourdan.
tel. 01.64.59.66.83.

BEAULIEU-SUR-MER
t/m 29.09.2013
La naissance de l’ écriture sur les rives
de la Méditerranée
Villa grecque Kérylos, impasse Gustave
Eifel, 06310 Beaulieu-sur- Mer
tel. 04.93.01.01.44
BLIESBRUCK –REINHEIM
t/m 15.11.13
Bliesbruck - Reinheim 2500 ans d’
histoire commune en Moselle et en Sarre
Parc archéologique européen de Bliesbrouck
– Reinheim, 1 rue Robert Schuman,
57200 Bliesbruck, tel. 03.87.35.02.20
BOUGON
t/m 04.01.14
Il était une fois près de chez vous.
Musée des Tumulus de Bougon, La
Chapelle, 79800 Bougon, tel. 05.49.05.12.13
BOURGES
t/m 15.09.13
Futur antérieur
Musée du Berry, 4 rue des Arènes, 18.000
Bourges. tel. 02.48.70.41.92
CHÂTILLON – SUR - SEINE
t/m 15.10.13
Sur les routes du vases de Vix
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LATTES
t/m 12.01.14
Une odyssée gauloise
Musée Henri Prades, 390 avenue de Pérols,
34.970. Lattes. tel. 04.67.99.77.20
LA VARENNE – SAINT – HILAIRE
t/m 07.09.13
Le site de l’ Abbaye, histoire d’ un
patrimoine
Hall de la Mairie, 94.210 La Varenne-SaintHilaire. tel. 01.48.86.33.28
LE MANS
t/m 15.09.13
Quoi de neuf, docteur?
Carré Plantagenêt, musée d‟ Archéologie et
d‟ Histoire, 2 rue Claude Blondeau,
72.100 LeMans. tel. 02.43.47.46.45
LE PUY-EN-VELAY
t/m 11.11.13
L’ Égypte pharaononique, trésors cachés
du Louvre
Hotel – Dieu du Puy – en – Velay, 2 rue
Becdelièvre, 43000 Le Puy – en – Velay
tel. 04.71.07.00.00
LES EYZIES – DE – TAYAC
1. t/m 05.01.14
Histoire(s) de Préhistoire. Cent ans de
protection d’ un patrimoine millénaire
Musée national de la Préhistoire, 1 rue du
Musée, 24620, Les Eyzies – de – Tayac.
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tel. 05.53.06.45.65
2. t/m 05.01.14
Histoire(s) de Préhistoire. Cent ans de
tourisme patrimonial
Centre d‟ accueil du Pôle international de la
Préhistoire, 30 rue du Moulin,
24.620 Les Eyzies – de Tayac.
tel. 05.53.06.06.97
LEZOUX
t/m 31.12.13
L’ archéologie c’ est notre histoire! Les
denières découvertes à Lezoux.
Musée départemental de la Céramique, rue
de la République, 63.190 Lezoux.
tel. 04.73.73.42.42
LONS – LE – SAUNIER
t/m 15.09.13
Sauvé des eaux, sauvé du temps
Musée d‟ Archéologie du Jura, place
Philibert de Chalon, 39.000 Lons-le-Saunier
tel. 03.84.86..11.73
LOUVRES
t/m 19.01.14
Sous les meules le grain. Nourrir la ville
de l’ Antiquité à nos jours
Musée Archéa, 56 rue de Paris, 95.380
Louvres. tel. 01.34.09.01.02
LYON
t/m 06.01.14
Archéologues au travail. Recherches à
Décines (Rhône)
Musée gallo-romain de Fourvière, 17 rue
Cléberg, 69.005 Lyon.
tel. 04.72.38..49.30
MAYENNE
t/m 11.11.13
Histoire de bulles, le Moyen Âge et la
bande dessinée.
Musée du Château de Mayenne,
tel. 02.43.00.17.17.
NEMOURS
t/m 11.11.13
Au temps des mammouths
Musée de Préhistoire d‟ Île- de-France, 48
avenue Étienne Dailly, 77.140 Nemurs.
tel. 01.64.78.54.80
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NÎMES
t/m 31.12.13
Au fil de l’ l’épée. Armes et guerriers en
pays celte méditerranéen.
Musée archéologique, 13 boulevard Amiral
Courbet, 30.000 Nimes.
tel. 04.66.76.74.80
PARIS
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
PÉRIGUEUX
t/m 02.03.14
Quoi de neuf chez les Pétrucores? 10 ans
d’ archéologie en Périgord gallo-romain.
Vesunna Site-musée gallo-romain, 20 rue du
26e RI, 24.000 Périgueux.
tel. 05.53.53.00.92
SAINTES
t/m 04.05.14
Stonehenge. Le monument mégalithique
le plus célèbre de Grande-Bretagne.
Musée archéologique, place André Malraux,
17.100 Saintes. tel. 05.46.74.20.97
SAINT – MARCEL
t/m 15.12.13
Argentomagus, la ville se dévoile. 25
années de recherches archéologiques.
Musée archéologique d‟ Argentomagus, Les
Mersans, 36.200 Saint-Marcel.
tel. 02.54.24.47.31
SAINT-PAUL-TROIS¨- CHÂTEAUX
t/m 15.02.214
Arts des villes, arts des champs en
Tricastin
Musée d‟ archéologie tricastine, place
Castellane, 26.130 Saint-Paul-Trois –
Châteaux.
tel. 04.75.96.92.48
SAVIGNY-EN-VÉRON
t/m 30.11.2013
Les Gallo-Romains entre Loire et Vienne
Écomusée du Véron, 80 route de Candes,
37.420 Savigny- en- Véron,
tel 02.47.58.09.05
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STRASBOURG
t/m 31.08.2013
Un art de l’illusion. Peintures murales
romaine en Alsace
Musée archéologique, Palais Rohan, 2 place
du Château, 67.000 Strasbourg.
tel. 04.93.04.32.50
TOULOUSE
t/m 15.09.13
Une odyssée musicale
Musée Saint-Raymond, musée des antiques
de Toulouse, 1 Ter place Saint-Sernin,
31.000 Toulouse. tel. 05.61.22.31.44
TROYES
t/m 16.06.14
Carreaux de pavement
Musée Sint-Loup, 1 rue Chrestien de Troyes,
10.000 Troyes. tel. 03.25.76.21.68

VILLENEUVE – D‟ ASCQ
t/m 09.03.14
Gaulois, une expo renversante
Forum départemental des Sciences, 1 place
de l‟ Hôtel de Ville, 59650 Villeneuve-d‟Ascq;
tel. 03.59.73.96.00
VOGÜÉ
t/m 03.11.13
Chasses magiques. Les arts premiers
dialoguent avec La grotte Chauvet en
Ardèche.
Château de Vogüé, 07.200 Vogüé.
tel. 04.75.37.01.85
Engeland
LONDEN
t/m 29.09.2013
Leven en dood in Pompei & Herculaneum
The British Museum

Duitsland
ASCHAFFENBURG
t/m 13.10.13
Die Griechen in Italien
Pompejanum, Pompejanumstrasse
BERLIJN
t/m 08.09.13
Uruk
5000 Jahre Megacity
Pergamonmuseum, Am Kupfergraben 5

VANLENCIENNES
t/m 16.09.13
Aux origines de Valenciennes, la ville
antique de Fémars.
Musée des Beaux-Arts, boulevard Watteau,
59.300 Valenciennes. tel. 03.27.22.57.20
VIEUX
t/m 10.11.13
Les petits labos de l’ archéo, sciences et
techniques appliquées à l’ archéologie.
Musée et sites archéologiques de Vieux-laromaine, 13 chemin Haussé, 14.930 Vieux.
tel. 02.31.71.10.20
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BLIESBRUCK-REINHEIM
t/m 15.11.13
BliesbruckReinheim:
2500
Jahre
gemeinsame geschichte im Saarland
und in Lotharingen
Europäischer Kulturpark, Robert-SchumanStrasse 2
BONN
t/m 13.08.13
Gefâhrliches pflaster – Kriminalität im
Rômischen Reich
LVR + Landesmuseum Bonn,
Colmantstrasse 14-16
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BRAMSCHE- KALKRIESE
t/m 13.10.13
Gladiaoren – Tod und Triumph im
Colosseum
Museum und Park Kalkriese, Venner Strasse
69

HILDESHEIM
t/m 08.09.13
Die Macht der toga – Mode im römischen
Weltreich
Roemer – und Pelizaeus – Museum, Am
Steine 1-2

BREMEN
t/m 08.09.13
Graben fùr Germanien
Archäologie unter dem Hakenkreuz
Focke-Museum, Schwachhauser
Heerstrasse 240

ROSENHEIM
t/m 03.11.13
Alexander der Grosse
Lokschupen, Rathausstrasse 24
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OVERZICHT TIJDSCHRIFTEN
Op de leestafel: Samenstelling Jozef Goderis met medewerking van Jef Eloy

ARCHEOLOGIA

nr 510 mei 2013

nr 509 april 2013

Crançon S.: l‟ Art de l‟Âge de glace. Chefsd‟oeuvre de la Préhistoire,12-19.

Valois P.: L‟ art du contour. Le dessin dans l‟
Egypte ancienne, 8-19.
Descatoire Ch. & Gil M.: Une Renaissance
artistique. Entre Flandre et Champagne, “le
style 1200”, 20-29.
Sanchez C., Mauné S., Duperron G. &
Carayon N.: Narbonne. Un tres grand port
antique, 30-38.
Legendre J.-P.: Vestiges des camps d‟
internement de la Seconde Guerre mondiale,
40-47.
Landolt M.: Les lieux d‟ internement Nazis en
Moselle, 48-53.
Early R.: La Glacerie. Un camp de
prisonniers de guerre en Normandie, 54-59.
Legendre J.-P.: Le camp de prisonniers de
Vandoeuvre. Un exemple d‟ archéologie du
bâti, 60-65.
Berthier K.: l‟ Aqueduc Médicis. À la
redécouverte d‟ un ouvrage hydraulique. Valde-Marne, 66-71.
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Blachère C.: Rodin La lumière de l‟ antique,
20-28.
Clotuche R.: Fanum Martis. Aux racines de
Valenciennes, 30-39
Billoin D., Hurbert N. & Tatu L.: Les Saints
Jurassiens. L‟ analyse scientifique des
reliques, 44-51.
Postel B.: La tête d‟ Henri IV, 52-57.
X.: Chantiers de fouilles, 58-71.
X.: Belgique. Les Étrusques revivent à
Tongres, 8-9.
nr 511 juni 2013
Pioda S.: Éclats d‟ Antiques.
photographe à Constantinople, 10-17.

Un

Valois P.: Champollion au Louvre. La
première collection égyptiennne en France,
18-24.
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Blanchère C.: Les mammouths. De la
Sibérie à la France, 26-31.

decoratieschema
van
het
graf.
Tentoonstelling in Leiden Nederland, 8-12.

Ferber E.: Le grand stade de Lyon. 6600
ans sous la pelouse, 34-43.

Heger S.: Archeologie in de spoorzone van
Delft, 14-17.

Bazin B.: Chartres. Saint-Martin-au-val,
grand sanctuaire gallo-romain, 44-52.

Lichtenberg L.: Verrassende antieke sporen
in Lissabon. Extra tips voor een bezoek aan
historische sporen van Lissabon, 20-32.

nr 512 juli-augustus 2013-07-18

Lichtenberg L.: Een bijzonder verhaal
over de Etrusken, Tentoonstelling in
Tongeren tot 25.08.13., 33.

Reix-Jorand E.: Solutré. L‟histoire d‟ un
grand site préhistorique, 12-19.
De
Nardo
D.:
Dourdan
150
ans
d‟archéologie dans la capitale du Hurepoix,
20-27.
Lassalle A. & Papin C.: Narbonne. Pour une
renaissance de Narbo Martius, 28-35.
Chevallier F.: Amphoralis. Le musée des
potiers gallo-romains (Narbonne), 36-50
Gateau F. & Delage R.: Lezoux
Dôme), 52-57.

(Puy-de-

Vernou Ch.: Necropolis. Les morts de l‟
antique Divio, 58-65.
Valois P.: Le pèlerinage en Égypte antique,
66-71.

Straus C.: Op het spoor van het
socialistisch-realisme. (Rusland), 34-37.
Dekeersmaeker M.: De Arabische wereld en
China. Deel 1: De komst van de Islam in de
Chinese cultuur, 38-39.
Wennekes P.: Middeleeuwse grafstenen in
Montenegro, 40-43.
Peersmann J.: Archeologen in de dop…
Jenifer Peersmann inspireert jeugd met
spannende archeologie: 46-49.
Kuipers J.: De eeuwige rust van de
goddelijke dichter. Het wel en wee van
Dantes graf in Ravenna. (Italië), 52-55.
03.2013 Speciaal nummer Praag

DOSSIERS d’ ARCHÉOLOGIE
Le dessin dans l‟ Egypte ancienne. L‟ art du
contour.
Numéro spécial. Expositions Musée du
Louvre et Musées Royaux d‟ Art et
d‟Histoire, Bruxelles.
L’ ARCHÉOLOGUE
Archéologie.

La

revue

de

l’

nr 124: februari –maart :2013 Un art gaulois
dans la monnaie
nr 125 april mei 2013 Dossier: Orphée et
Dionysos par Françoise Melmoth € 6,80
ARCHEOLOGIE MAGAZINE
GESCHIEDENIS
CULTUUR
EXPOSITIES – REIZEN

–

02. 2013 Speciaal nummer Lissabon

Petit L.: Een replica uit Londen en een
vergeten
collega
uit
Friesland.
De
vernieuwde Nabije Oosten- afdeling in het
Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, 811.
Van Schalk A.: Op zoek naar Muziris. Al in
de oudheid een drukke en befaamde
havenstad. India, 14-17.
Lichtenberg L.: Praag, de Gouden stad met
honderd torens, 20-28. Extra tips voor een
bezoek aan historische sporen van Praag,
29-32.
Bednarski A. (Vertaling Veldmeijer A.): Het
lang-vergeten werk van Frédéric Cailiaud.
Herontdekking laatste manuscript van
pionier,
wetenschapper
en
ontdekkingsreiziger, 33-37.
Dekeersmaeker M.: De Arabische wereld en
China. Deel 2: Van Astrologie tot kanonnen
en architectuur, 38-39.

Greco Ch.: De priesters van de Amontempels. Mummiekisten vervingen het
WAK 79 (2013)

169

Geraerdts I.: Myanmar is een tijdcapsule.
Astrid Engels in het land van de gouden
tempels, 40-43.
Vermeulen J.: Bulgaars Thracië. De
afgelopen twintig jaar werden liefst 300
vorstengraven gelokaliseerd, 52-55.

- Prehistorische vondsten uit het Belgisch
deel van de Noordzee.
- Wat naar de toekomst toe?
DE MUNTKLAPPER
nr 79 juli-augustus-september 2013

DE GROTE REDE
Uitgave Vlaams Instituut voor de zee
(VLIZ)
nr 26, maart 2010
Monsieur
Patrick,
UGent,
Vakgroep
archeologie: Zoektocht naar de oorsprong
van enkele Romeinse amforen uit de
Noordzee, 10-15.
- Andalusische olijfolie tot in noordelijkste
Romeinse legerkampen.
- Hoe bestudeer je een Romeinse amfoor?
- Kunnen we de fabrikant en de exacte
ouderdom van de Noordzee -amforen nog

Everaert L.: Lady Jane Grey, koningin van
Engeland voor 9 dagen in 1553.
Het huis Tudor. – Regeerperiode – Rebellen
– Afbeeldingen van Jane Grey –
Numismatiek – Edward Emery – Waarom
specialiseerde
Edward
Emery
zich
voornamelijk in de Tudor periode?Penningen van Jane Grey in het British
Museum – Fantasiemunt van Edward
Emery? – Bibliografie.

ERFGOED ROESELARE
Jaargang 2, 2013/2

achterhalen?
de

Goddeeris J.: Oorlogen onder Lod. XIV en
Vrede van Utrecht, 67-96.

geschilderde

Goderis J.: Rokersverenigingen in Roeselare
- afl. 2, 97-105.

- De precieze ouderdom
Nieuwpoortse amfoor.
- Wat leren graffiti
opschriften op amforen?

en

van

- Hoe geraakte de olijfolie tot bij ons?
- Niet enkel olijfolie uit Baetica
nr 32, maart 2012
Missiaen Tine: De Noordzeebodem ooit een
bevolkt rivierlandschap, 15-21.

Crombez K.: Numismatiek. Roeselaarse
medailles en gedenkpenningen, 106-108.
Goderis J.: Mammoet en consoorten.
Tentoonstelling in de Dienst Cultuur, 109.
Hoornaert G.†: Ter Helle en Oostrem in
Roeselare, 110-119.

- Atlantis in de Noordzee.

Callewaert F.: Van een Jan Van Halewijn,
die geen burggraaf van Roeselare was, 120.

- Nederzettingen van jager-verzamelaars in
de Noordzee.

Vanneste S.: Roeselaarse Erfgoedkalender,
121.

- Geologische en archeologische indeling
van de prehistorie

IN DE STEIGERS

- Krijn – een Nederlandse Neanderthaler

19de jaargang 2012 nr 3

- Mammoeten, neushoorns en holenleeuwen
- Hoe breng je prehistorische landschappen
in kaart?
- Het verloren Doggerland
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Cornilly J.: De “ Groote Oorlog” beschermd,
91-98.
Ruckebusch I.: De slachtoffers herdacht:
oorlogsgedenktekens in West-Vlaanderen,
99-104.

WAK 79 (2013)

Ryckaert
M.:
Zes
Brugse
oorlogsgedenktekens beschermd, 105-110.

Elsen J.: Vlaamse rekenmunten in de 14de
eeuw (2), 178.

Ruckebusch I.: De frontlinie afgepaald en
herdacht: de demarcatiepalen, 111-114.

PIJPELOGISCHE KRING NEDERLAND

Ruckebusch
I.:
Onderdak
gezocht:
noodwoningen na de Eerste Wereldoorlog,
115-122.
19de jaargang 2012 nr 4
Een overzicht van de in de periode 20092012 als monument beschermde relicten van
de
Eerste
Wereldoorlog,
alfabetisch
geordend op gemeente en vervolgens op
deelgemeente en straatnaam.
20ste jaargang 2013 nr 1
Ryckaert M.: Jules Fonteyne (1878-1964),
veelzijdig Brugs kunstenaar, 3-17.
X.: Provinciedomeinen met een verleden,
18-21.
Verheire I.: Provinciaal
Probat gelanceerd, 22.

Archiefnetwerk
jaargang 36, nr 140, juli 2013

De Visch L.: Scoor met de sportverhalen van
je club, 23.
Cornilly J.: West-Vlaanderen
gevoelige plaat, 24-28.

op

de

X.: Ruil- en
Aalsmeer, 5.

determinatiedag

2013

in

Faas K.: Avoes en Avous, 6-7.

Cornilly J.: Over werk en mensen, 29-30.

De Haan A.: Een museale website.
Amsterdam Pipe Museum (voormalig
pijpenkabinet), 8.

NUMISMATICA BRUGGE EN HET VRIJE

Van der Lingen B.: Lodewijk Pincoffs,
zakenman, politicus en oplichter van
formaat, 9-14.

23ste jaargang nr. 5 mei 2013
Everaert L.: De muntschat van Evreux, 133.
Stroobants F.: Lokale brons muntslag in de
regio Pisidia en Pamphilia tijdens de derde
eeuw na Chr. (8), 139.
Elsen J.: Vlaamse rekenmunten in de 14de
eeuw (1), 147.
23ste jaargang nr. 6 juni 2013
Stroobants F.: Lokale brons muntslag in de
regio Pisidia en Pamphilia tijdens de derde
eeuw na Chr. (9), 164.
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Krook W.: De Tiendaagse Veldtocht en de
Slag
bij
Ravels.
Een
historische
sigarendoos, 15-18.
Rutten M.: Literatuursignalementen, 16.
Kleijweg A.: De duivel op de mesthoop, 20
X.: Oranjepijpen. Kees Moerings heeft ter
gelegenheid van de troonwisseling twee
speciale oranjepijpen gemaakt, 20.
Goderis J.: Tabakspijpen wijzen op
interacties aan het kanaal Roeselare-Leie,
21-22.
Stam R.: De Nederlandse
handelsboeken, 24-28.
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KORTE BERICHTEN
DAVIDSFONDS Academie Cursussen najaar 2013 West-Vlaanderen

1. Brugge
Spiegel van de Middeleeuwen; De Middeleeuwen in woord en beeld.
Prof. Jozef Janssens, doctor in de Germaanse filologie.
Zat. 16 en 23 nov. en 7 en 14 dec. van 9.45 tot 12.15u.
Hof van Watervliet, Oude Burg 27, zaal 7. prijs €59 en €53 (met Davidsfonds Cultuurkaart)
Inbegrepen: koffie en syllabus.
Info: 050/391.911 (Hugo Declercq) en op 016/310.670. Code: BG-13E-ME
2. Ieper
De Arabische Lente. Oorzaken en gevolgen van de volksopstanden in het Mdden – Oosten.
Prof.Gino Schallenbergh, doctor in Oosterse studies.
Di. 1,8,15 en 22 okt. van 14 tot 16u. prijs €53 -€ 47 (met Davidsfonds Cultuurkaart).
Inbegrepen: koffie en syllabus.
CC. Het Perron (Fochlaan 1, naast het station)
Info: 057/204.420 (Joël Decorte) en op 016/310.670. (Davidsfonds Academie)
3. Oostende
Van Ambiorix tot het (Con))federalisme. 2000 jaar geschiedenis van de Lage Landen.
Prof. Frans – Jos Verdoodt, emeritus hoogleraar aan de hogescholen van Gent, Utrecht en
Den Haag.
Di. 22 okt. en 12, 19 en 26 nov. en 3 dec. van 14 tot 16.40u
Zaal El Mar (Pastoor Pypestraat 3/2). Prijs €63 - €57 (met Davidsfonds Culuurkaart
Inbegrepen: koffie en syllabus.
Info: 059/708.571 (Fernand Vyvey) en op 016/310.670 (Davidsfonds Academie).
Code 00-13C-AM
4. Torhout
De Groote oorlog. Van oorzaken tot gevolgen
Dominiek Dendooven; historicus
Woe. 27 nov., 4, 11 en 18 dec. van 14 tot 16u. prijs € 53 -€47 ( met Davidsfonds
Cultuurkaart)
Inbegrepen: koffie en syllabus
CC De Brouckere, Aartrijkestraat 6
Info: 050/213.858 Daniel Vanhoutte of 016/310.670. Inbegrepen: koffie en syllabus
Code: TH-13C-GO..
Boekentip, reistip en daguitstap.
5. Koksijde
Karel De Grote. Een keizer tussen twee werelden.
Prof. Raoul Bauer, historicus en doctor in de Letteren.
Woe. 6, 13,20 en 27 nov. van 14 tot 16.30u
CC. Casino Koksijde (Casinoplein 11)
Info: 058/513.600 (Jacques Bauwens) en op 016/310.670 (Davidsfonds Academie)
Code: KO-13C- KG
6. Waregem
Idealisme en engagement in Vlaanderen. De roeping van de Katholieke Studerende Jeugd
(1920-1990). Prof. Louis Vos, historicus en emeritus gewoon hoogleraar nieuwste
geschiedenis aan de KU Leuven.
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Ma. 7, 14 en 21 okt. en 4 nov. van 14-16 u. prijs €53 en €47 (met Davidsfonds cultuurkaart)
Inbegrepen: koffie en syllabus
CC de Schakel, Schakelstraat 8
Info: 057/600.217 Brigita Demey en op 016/310.670 Code: WA.-13C-SI
7. Roeselare
De graven van Vlaanderen. Vijf eeuwen ontwikkeling en strijd.
Edward De Maesschalck, doctor in geschiedenis en auteur van historische boeken.
Do. 7, 14 en 28 nov. van 14 tot 16u. prijs €47 - €41 (met Davidsfonds Cultuurkaart).
Inbegrepen koffie en syllabus.
De Spil, H. Spilleboutdreef 1. prijs 47 en € 41 (met Davidsfonds Cultuurkaart)
Inbegrepen koffie en syllabus.
Info: 051/20.86.64 José De Brouwere en op 016/310.670. Code:RO-13C-GR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beleef enkele uren tussen Romeinse legionairs,
Keltische krijgers, Gallo-Romeinse en Keltische
burgers

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Postkaart
Groetjes uit de Berry. Hier een mooie
Romeinse site en museum. 01.06.2013.
Jef Eloy, bestuurslid V.O.B.o.W.
Argentomagus, Saint Marcel (Indre )
La fontaine monumentale, construite à la
fin du Ier siècle de notre ere.
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Ann Logghe voor een tijdje terug thuis uit Peru.
Ann is archeologe en ex-medewerkster aan onze V.O.B.O.W.-WAR opgravingen in de
Mandelstraat (1997-2001) te Roeselare. Zij was tevens voorheen medewerkster op het
archeologisch park in Ramioul, nabij Luik. Sedert haar huwelijk met een Peruaan woont ze in
Peru. Zij is met haar man en zoontje voor een paar maanden op bezoek bij haar ouders in
haar geboortestad Roeselare.
We kregen onlangs Ann met haar zoontje op bezoek. Zij overhandigde mij een schat aan
didactisch materiaal voor demonstraties silexbewerking. Zij heeft dit niet meer nodig. Wij
kunnen dit dankbaar gebruiken o.m. op Buren bij Kunstenaars in oktober.

www.pukaamaru.org , concerts, albums, videos

Ann Logghe met haar zoontje Joerie.
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V.O.B.O.W. EXCURSIE NAAR DE ETRUSKEN IN TONGEREN

Uitnodiging:
Wanneer? uitzonderlijk op een woensdag 21 augustus 2013
Daguitstap met de trein of wie het wenst met eigen wagen. (aankomst tegen de middag).
Planning:
Vertrek uit het station Roeselare:
Aankomst in Kortrijk :
Via Brussel-Zuid, Luik-Guillemins
Aankomst in Tongeren:
Vrije tijd om te middagmalen of pick-nick.

08.55u
09.12u
11.53u

Uur van gezamenlijk bezoek aan de tentoonstelling wordt op de middag meegedeeld.
Terugreis: vertrek uit Tongeren:
Via Brugge, aankomst in Roeselare:

17.39u
20.52u

Kostprijs
Iedereen betaalt eigen treinticket.
We kijken eventueel voor een groepsticket voor de tentoonstelling: “De Etrusken – Una
Storia particulare”. Ongetwijfeld een bijzonder verhaal! Wie beschikt over een Knack –
abonnementkaart, brengt die alvast mee.
Aanmelding
Reis je mee van uit:
Kortrijk: contacteer Jos Vanackere 0486/75.09.35
Roeselare of ander station: contacteer Jozef Goderis 051/22.27.20 vóór 14 augustus a.s.
Als we tijdig weten met hoeveel we zullen deelnemen, kunnen we vooraf een groepsticket
voor de tentoonstelling aanvragen.
Wij hopen alweer op jullie begrip en vlotte medewerking. Sluit aan bij de reeds aangemelde
deelnemers! Wij zullen jullie graag als naar gewoonte hartelijk begroeten.
Voor de Raad van Bestuur van V.O.B.o.W.
Jos Vanackere en Jozef Goderis
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ACTIVITEITENKALENDER V.O.B.O.W. – WAR NAJAAR 2013
***
woensdag 21 augustus 2013
Excursie naar de Etrusken – tentoonstelling in Tongeren
Georganiseerd door V.O.B.o.W.
(zie ook in dit WAK nr 79: Archeo tentoon & Excursie)
Uitzonderlijk wordt dit op een woensdag geplaatst om mogelijk
vlotter treinverbinding te realiseren.
Wie mee wil dient contact op te nemen met Jozef Goderis
051/22.27.20 of jozef.goderis@skynet.be.
Nadere info wordt dan meegedeeld

***
t/m 31 december 2013
Tentoonstelling:
Mammoet en consoorten.
Geo-archeologische tentoonstelling met
vondsten uit de kleigroeve Dumoulin-Bricks te Oekene
(eigenaar Luc Vandermersch)
Na het succes op de voorbije Erfgoeddag op 21 april
wacht niet tot het einde van het jaar om een bezoekje te brengen.
Tentoonstelling in de Dienst Cultuur, Zuidstraat, 3 Roeselare.
Vrij toegankelijk op de werkdagen van 8.30u -12u
en ook op maandag nam. van 14-18u.
www.vobow.be
***
zondag 8 september 2013
Open Monumentendag
In het Regionaal Archeologisch Museum van de Scheldevallei en
Archeologische site, Rijtstraat 4, Kerkhove, Waarmaarde.
Doorlopend rondleidingen tussen 10 en 18u
***
zondag 20 oktober 2013 (14-18u)
Buren bij kunstenaars
o.m. bij Jozef en Maria Goderis-Pype
Bergeikenstraat 48, 8800 Roeselare
Organisatie Provincie West-Vlaanderen
www.burenbijkunstenaars.be
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Geert Vercruysse
in Vincenthove te Roeselare

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

e-mail: info@bg-verzekeringen.be

Frederik Demeyere
Akkerstraat 25 A
8830 Hooglede
0486 95 41 37

info@curaprojecten.be
www.curaprojecten.be
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