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VOORWOORD
40 jaar V.O.B.o.W.
De Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek West-Vlaanderen werd gesticht op 9
maart 1974. Een moment van aangename herinneringen aan vele onvergetelijke realisaties
van professionelen en liefhebbers.
V.O.B.o.W. heeft in navolging van haar statuten, altijd een belangrijke rol gespeeld binnen
haar coördinerende taak, aanvankelijk toegewezen door de Provincie West-Vlaanderen.
Hierbij willen we hulde brengen aan de pioniers van het eerste uur: prof. em. A. Van
Doorselaer, (nu 84 jaar) en ere-voorzitter: 36 jaar van zijn loopbaan stonden in dienst van de
archeologie in West-Vlaanderen. Robert Putman (nu 98 jaar) & Marc Soenen, Jos
Vanackere, Christine Ramboer en vele anderen. In de voorbije decennia zijn ons ook een
aantal belangrijke medewerkers ontvallen. Wij brengen hen in herinnering op de jaarlijkse
algemene vergadering die dit jaar uitzonderlijk doorgaat in Brugge op zaterdag 22 maart a.s.
WAK
In dit eerste nummer van 2014 geven we de aanzet van een 3-tal bijdragen over terra
sigillata, het luxe-aardewerk, ongeveer 2000 jaar oud, uit de Romeinse tijd dat in Roeselare
gevonden werd. Hierin zit een schat aan informatie, niet bereikbaar door de oudste
geschreven bronnen waarover de stad zich wil ontfermen. Maar over ons lokaal
bodemarchief: A.u.b. evenzeer: Ontferm u over ons!”. Hendrik Demiddele heeft alweer niet
nagelaten een bijdrage te leveren, dit keer over ledervondsten in de middeleeuwen. En
dankzij een overzichts-bijdrage van Willem Hantson krijgen we een inzicht in de
archeologische werkzaamheden onder RADAR in de BIE-regio in West-Vlaanderen.
Op gebied van geschiedenis zijn andere tijdschriften meer aangewezen en daarom willen we
in de WAK meer zijdelings informeren over de historiek van een stad, streek of land. Dit belet
niet dat we archeologie en geschiedenis, paleontologie, biologie, familie - en bodemkunde
bekijken als onafscheidelijk, met eigen wetenschappelijke (sub)disciplines. Daarnaast
rekenen we het meer tot onze eigen opdracht, de archeologie in de mate van het mogelijke,
van uit diverse hoeken te belichten. Dit laatste staat de laatste tijd meer en meer onder druk,
mede door bezuinigingen in de bouwsector en in de gemeenten.
Waar sprake is van crisis in de archeologie, verdient ons aller erfgoed meer aandacht en
bezorgdheid om problemen bespreekbaar te maken en creatieve oplossingen hiervoor in het
vooruitzicht te stellen: bv. om inventarisatie en centralisatie van depotwerking in WestVlaanderen te realiseren.
Als we binnen de V.O.B.o.W. nu eerder miniem aan archeologisch veldonderzoek kunnen
doen, vergeleken met vroeger, lijkt mij de eigen bijdrage aan intensieve erfgoedzorg een
belangrijk punt. De inzet van aannemersbedrijven met eigen archeologen en de aanstelling
van regionale projectarcheologen hebben door de nieuwe wetgeving het archeologisch
landschap danig gewijzigd.
Wij bedanken alvast het stadsbestuur van Roeselare om de materiële steun, de medewerkers aan ons tijdschrift en de vele leden en abonnees die hun lidmaatschapsbijdrage
voor 2014 hebben overgeschreven. Dit vormt voor onze organisatie niet alleen een materiële
maar ook een morele steun.
Door tijdige betaling hebben reeds een groep personen hun deelname bevestigd aan de
excursie “Chemin des Dames” op zondag 30 maart a.s. Wij hopen hierbij nog een ruimer
aantal enthousiastelingen te kunnen begroeten.
Jozef Goderis
voorzitter
WAK 81 (2014)
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TERRA SIGILLATA GEVONDEN IN ROESELARE
Jozef Goderis

In drie bijdragen vertellen we het verhaal van het luxe-aardewerk uit de Romeinse tijd, het
terra sigillata (TS) dat meermaals in de verschijningsvorm van schervenmateriaal in de
artisanale nederzetting van Roeselare Haven (1986-1994) is opgedoken. Daarbij wordt de
link met drie TS- productiecentra in Gallië gelegd. Deze centra bezochten we in de voorbije
decennia. Uit interesse en omdat het TS-schervenmateriaal van Roeselare Haven er van
afkomstig is. Roeselare, stad aan de Mandel met handelsconnecties tot diep in Gallië.

1. Zuid-Gallië, het Graufesenque-aardewerk uit de streek van Millau (F) (Contagomagus)
+ inleiding op terra sigillata. aflevering 1.
2. Centraal-Gallië, scherven in centraal-Gallische techniek, uit de streek van Lezoux (F).
aflevering 2
3. Oost-Gallië, TS scherven uit Rheinzabern en Trier. aflevering 3

Vondsten in Roeselare Haven, afkomstig
van Millau uit de Romeinse tijd.
Tijdens veldprospecties begin de jaren 1980
en later in de opgravingen in de artisanale
nederzetting van Roeselare Haven doken
een aantal TS- scherven op. Onder meer
dankzij de eerste vondsten werd toen beslist
om over te gaan tot systematische
opgravingen van deze terreinen.

We gaan dieper in op de vondst in de
trechter van waterput 4 – V.O.B.o.W.
opgraving Roeselare Haven 1992.
Deze kom is vervaardigd uit roodbakkende
klei, bedekt met een rode glanzende
deklaag. Tijdens de eerste eeuw na Chr.
monopoliseren de Zuid-Gallische ateliers
van La Graufesenque (nu omgeving van
Millau, Gorges-du-Tarn), de westerse markt.

Uit Zuid-Gallië is het hier gevonden materiaal eerder gering in aantal, vergeleken met
de andere vondsten met herkomst uit de
andere twee pottenbakkers centra van terra
sigilatta materiaal. We selecteren twee
scherven,
opgedoken
tijdens
deze
opgravingen naast enkele kleinere minder
determineerbare TS fragmenten.

Deze belangrijke vondst komt uit de zuidwestkant van de trechter bovenaan rond
waterput 4. De onderkant van het kommetje
ontbreekt. Daardoor is de stempel van de
pottenbakker ook verdwenen.

Uit waterput 1: scherf in Zuid Gallische
techniek, type Drag 37.

Flavisch 2de helft van de eerste eeuw,
Dragendorf 29.

Uit waterput 4: Terra Sigillata import
aardewerk [RH92-11-WPIV, TR/Z-W, foto 1].

Een duidelijk voorbeeld van terra sigillata –
import in onze regio.
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Datering en determinatie (met dank aan
Marc Rogge - PAM Velzeke):
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Foto 1: groot fragment van een kommetje in terra sigillata (RH92-11-WP4, © scan KU Leuven – V.O.B.o.W.)

Bovenfries: Metopenstijl (duidt op een vakverdeling van de decoratie, verwant aan de
Dorische fries op Grieks beeldhouwwerk en - gebouwen). Afboording met een parelfries.
Links: afbeelding van een
leeuw, zon en hert

Midden: geïmbriceerde bladeren1
horizontaal geplaatst.

Rechts: honden jagend op
hazen.

Onderfries: De versiering buigt mee met de afronding naar de onderkant van de kom toe.
Links: Wingerdranken

Midden: een vogel geplaatst binnen
en buiten het medaillon

Rechts: een eend

1

Geïmbriceerde bladeren, worden zo genoemd in analogie met de imbrices of bovenpannen op
Romeinse gebouwen. Het gaat dus om bladeren afgebeeld in laag reliëf.
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De naam terra sigillata
Terra Sigillata behoort tot het meest
herkenbare aardewerk uit de Romeinse tijd.
Als Latijnse term betekent het letterlijk
“gestempelde aarde”. Maar, daarbij ligt
mogelijk ook meteen de belangrijkste
misvatting rond dit type waar. De benaming
terra sigillata dekt namelijk niet de archeologische lading. Binnen de archeologische
definiëring van dit ensemble van Romeins
aardewerk staat namelijk in de eerste plaats
de productietechniek centraal. Waardoor
men meestal dit type aardewerk omschrijft
als: rood glanzend al dan niet in reliëf
bedrukt met motieven en figuratieve scènes.
De effectieve benaming is er pas wetenschappelijk/academisch in de 19de eeuw
opgeplakt. Daarvoor gebruikten ze een
bestaande term die een deel van het dit type
Romeins aardewerk (namelijk enkel het rode
glanzende aardewerk dat bedrukt was) vrij
goed uiterlijk beschreef. Voordat terra
sigillata een archeologische term werd ter
definiëring van Romeins aardewerk, kende
het een andere geschiedenis.
Het was namelijk de benaming voor
aardewerk in de zestiende en vooral
zeventiende eeuw dat in West Europa
circuleerde. Het werd gemaakt van rode
aarde, had een stempel, en het werd
geneeskrachtige eigenschappen toegedicht.
Dat laatste gaat terug op een lange traditie
dat min of meer aanvangt rond 500 v. Chr.
op het Griekse eiland Lemnos. Daar werd
namelijk rode aarde gedolven dat als
geneesmiddel aangewend werd. Heel
praktisch werd het in aangestampte plaquettes verdeeld waarop een stempel van
goedkeuring en authenticiteit aangebracht
werd. Het gebruik bleef in leven en via de
Ottomanen kwam het Europa binnen.
Daarom vervaardigde men deze zestiendezeventiende eeuwse potten met gelijkaardige rode aarde afkomstig uit verschillende Europese locaties, en werden de
creaties gezien als geneeskrachtig. Puur
vanwege hun uiterlijke gelijkenis met het
door archeologen opgegraven Romeinse
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aardewerk, werd de benaming overgenomen
voor wat we vandaag in het algemeen
kennen als de terra sigillata uit de oudheid.
Voorgeschiedenis
De grote Gallische productiecentra van terra
sigillata haalden de mosterd in Italië, die het
op hun beurt overgewaaid zagen vanuit
Klein-Azië en het Hellenistische Nabije
Oosten. Het was voornamelijk in Arezzo
(Arretum, Etrurië) waar de techniek en de
uiteindelijk wijd verspreide Romeinse TStraditie haar definitieve vorm kreeg. Van
daaruit, samen met de groei en de uitbouw
van het Romeinse Rijk, ontwikkelden zich
bloeiende productiecentra. Die evolueerden
vanaf het begin van onze jaartelling (30-50
n. Chr.) eerst in zuidelijk Gallië en later ook
op
andere
plaatsen
zoals
in
de
Rijnprovincies.
Productie
Terra sigillata is een rode aardewerksoort
met een gesinterde deklaag. De rode kleur
komt onder andere voort uit het ijzergehalte
van de klei. De gesinterde deklaag ontstaat
doordat de bovenste laag van het aardewerk
geleidelijk aan begint te verglazen. Daardoor
wordt die deklaag ondoordringbaar en neemt
ze geen vocht meer op.
Deze deklaag bestaat niet uit glazuur, maar
uit de fijnste deeltjes van de klei die bij de
productie werden gebruikt. Door herhaalde
spoeling van de klei komen de fijnste
deeltjes als een dun vlies bovenaan op het
water te liggen, waarna ze worden
afgezonderd om uiteindelijk als deklaag te
fungeren. Hoewel glazuur reeds in de
Romeinse tijd bestond, meer als uitzondering dan als regel, is glazuur niet voor
terra sigillata gebruikt geworden.
Om TS van optimale kwaliteit te bekomen,
hebben de Romeinse pottenbakkers een
type oven gerealiseerd, gelijkwaardig aan de
actuele elektrische oven, de oven met
uitstraling of moffeloven.
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Foto 2: moffeloven op schaal ½ in het archeologisch museum van Millau

Foto 3: gestapelde terra sigillata

WAK 81 (2014)

9

TS werd in een moffeloven gebakken,
waarbij bak- en stookruimte van elkaar
gescheiden zijn, dit in tegenstelling met de
andere Romeinse ovens die voor andere
doeleinden werden gebruikt. Buizen liepen
doorheen de oven die de gassen en de rook
afvoerden en toch tegelijk indirect warmte
afgaven. Zodoende heerste er zowel tijdens
het stoken als bij het afkoelen een
zogenaamde oxiderende atmosfeer. Dat
betekent dat het ijzer in de klei de kans krijgt
om te oxideren, omdat er voldoende zuurstof
in de oven aanwezig is. Door deze oxidatie
ontstaat de typische rode kleur van dit soort
aardewerk.

Deze baktechniek slorpte heel wat brandstof
op: Men heeft uitgerekend dat één enkele
bakbeurt 60 stèren hout vergde.
Eerder dan eikenhout dat een korte vlam en
een sterke lokale warmte in de oven teweeg
brengt, gaf men de voorkeur aan
pijnboomhout. Dit laatste had een positieve
invloed op de verdeling van het vuur en zette
de verticaal gerichte trekbuizen rood
gloeiend.

Het principe van de moffeloven is eigenlijk
eenvoudig: liever dan de keramiek direct te
bakken in contact met de hete gassen van
de stookkamer, gaan ze het te bakken
aardewerk in contact brengen met
trekbuizen, verticaal doorheen de oven
opgesteld. De TS wordt onderaan geplaatst
op onderpannen (tegulae).
Zo is de warmte in de stookkamer meer
regelmatig en meer verdeeld, want de
temperatuur van 1050 °C is nodig om een
zuurstofrijke atmosfeer te bewerkstelligen.De
wijze van bakken heet oxyderend bakken en
laat toe een homogene keramiek te
verkrijgen met een rood oppervlak,
verglaasd en glanzend.
De site van het Graufesenque - aardewerk
heeft een oventype opgeleverd, in het
museum gereconstrueerd op schaal ½. De
afmetingen zijn aanzienlijk: 7m lang met een
inhoud van + 350 m³.
Bij elke bakbeurt bevat de oven de productie
van meerdere pottenbakkers. De kostprijzen
werden op scherven gekrast, restanten van
de productie. Zij verwijzen naar rekeningen
van deze bakbeurten. De ontdekking van
meerdere depots op de site hebben
aangetoond dat elke bakbeurt verschillende
duizenden producten bevatte. Misbaksels
werden in een afvalput gedumpt. Ze waren
ofwel te hoog gebakken of waren aaneen
gekit. De producten verkleurden dan, tot
bruin en zwart verbrand, en de mooie rode
deklaag was dan uiteraard verdwenen.
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Foto 4: beeldje van pottenbakker uit het Museum van
Millau.

Hoe werden deze schotels gevormd en
versierd?
Ze werden op de draaischijf vervaardigd en
werden dan in leerharde toestand in een
vormschotel of moule of matrijs gedrukt.
Nadat het voorwerp gedroogd en gekrompen
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is, wordt het voorzichtig uit de matrijs
gehaald om op de draaischijf voorzien te
worden van een voet of standring.
Versiering:
- met barbotine of kleislib: met behulp van
een spuit wordt natte klei opgelegd
- met een rolstempel: men rolt met een
schijfje waarop steeds weer hetzelfde motief
wordt herhaald. (zie foto 1: afboording met
een parelfries)
- inkerven: men krast een versiering in met
behulp van een mes of spatel
- holle stempels: bv. een leeuwenkop op TS.
Dit motief wordt afzonderlijk in een kleine
matrijs gevormd en nadien met kleislib op de
kom vastgekleefd. In aflevering 2 tonen we

twee dergelijke voorbeelden met vondsten
uit Roeselare Haven.
Bij de productie van het aardewerk is het erg
belangrijk dat voor de inbreng in de oven,
voldoende tijd wordt voorzien om de klei
intens te drogen. Anders explodeert de pot
of beker, omdat het vocht onvoldoende kan
ontsnappen. In Millau worden grote
hoeveelheden misbaksels gevonden.
Na het drogen mag het aardewerk nog niet
direct in de moffeloven. Het voorwerp wordt
nog
gepolijst en gedompeld in dunne
kleislib. Zo bekomt men op het aardewerk
nadien een mooi glanzende bovenlaag.
Opdat de potten bij het stapelen niet aaneen
zouden bakken worden ze nog even in het
zand gedrukt.

Foto 5: In Millau werden grote hoeveelheden misbaksels gevonden
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Foto 6: de viaduct van Millau

Millau
De meesten kennen Millau mogelijk best van
de enorme viaduct die sedert 2004 op het
grondgebied van deze gemeente de vallei
overspant over de rivier de Tarn. Minder
verbindt men Millau met het Graufesanque
aardewerk dat in de Romeinse periode hier
werd vervaardigd.
Millau is een plaats in Zuid-Frankrijk met
ongeveer 21.000 inwoners en met een
oppervlakte van 168 km². De gemeente ligt
in het departement Aveyron en is de
hoofdplaats van het arrondissement Millau.
De plaats ligt in het nationaal park Grand
Causses en aan samenvloeiing van de Tarn
en de Dourbie.
De viaduct van Millau werd onthuld in
december 2004, ontworpen door de Franse
ingenieur Michel Virlogeux en getekend door
de Engelse architect Lord Norman Foster.
Deze constructie overspant de vallei van de
Tarn over een afstand van 2460m,
opgehouden door 7 pijlers van 87m hoog.
Hier bevindt zich de hoogste pijler ter wereld
en reikt het toppunt tot 343m. Voor de
constructie van de viaduct was een
studieronde nodig van 13 jaar en voor de
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eigenlijke opbouw had men 36 maanden van
doen.
Dank zij de aanleg van de viaduct van Millau
werd de verbinding tussen Parijs en de
Middellandse Zee veel korter over de
autoroute A75. Jaarlijks rijden een miljoen
bezoekers over de viaduct of komen ze de
uitzonderlijke constructie bewonderen. Maar
springen we nu weer even terug in de tijd
naar het begin van onze tijdrekening.
Sedert 30 na Chr. en verder gedurende twee
eeuwen
hebben
Gallo-Romeinse
pottenbakkers zich in Contagomagus
(Millau) gevestigd en een gevarieerd
ensemble geproduceerd van terra sigillata.
Dit luxe –aardewerk als keuken – en
tafelgerei werd bij miljoenen exemplaren
vervaardigd in de keramiekateliers en door
kooplieden over het ganse Romeinse Rijk
verspreid.
Geen wonder dat ook in de artisanale GalloRomeinse nederzetting van Roeselare
Haven
schervenmateriaal van dit luxeaardewerk werd aangetroffen. Voor wie in
Zuid-Frankrijk in de buurt van Millau komt,
zijn een blik op de enorme brug en een
bezoek in de vallei aan het museum en de
opgravingssite, zeker een aanrader.
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Museum: Hotel de Pégayrolles – Place Foch
12100 Millau. tel. 05 65 59 45 94.
Opgraving: Site archéologique de la
Graufesenque de Millau, Avenue Louis
Balsan 12100 Millau. tel. 05.65.60.11.37.

In de volgende twee afleveringen bekijken
we de gevonden scherven op Roeselare
Haven, in de Romeinse tijd afkomstig uit
Centraal - Gallië (Lezoux) en Oost - Gallië
(Rheinzabern en Trier). Hiervan is meer TSmateriaal voor handen.

Foto’s in dit artikel: Jozef Goderis, uitgezonderd foto 1 door Hendrik Hameeuw.
Referenties
Bemont C., Vernhet A. & Beck F. 1987: La Graufesenque village de potiers gallo-romains,
Ministère de la Culture et de la Communication.
Bost J. P. & Schaad D. 2007: La Graufesenque (Millau, Aveyron). Volume I: Une
aglomération de confluent en territoire Rutène. IIe s. a. C – III s. p. C., Éditions de la
Fédération Aquitania.
Genin M. 2007: La Graufesenque (Millau, Aveyron). Volume II: Études d’ Archéologie
Urbaine.Sigillées lisses et autres productions, Édtions de la Fédération Aquitania.
Hameeuw H. 2011: Digitalisering van het archeologisch roerend erfgoed met behulp van 2D+
en 3D technologieën, West-Vlaamse Archeologica 24, 60-68.
Pretre F. 2000: Regards sur la Graufesenque: La vie quotidienne à Condagomagus.
Vernhet A. 1991: Les ateliers de céramiques Gallo-Romaines de la Graufesenque (MillauAveyron), Fondation Electricité de France.
Vernhet A. 1991: La Graufesenque céramiques gallo-romaines.Tourisme et culture en
Aveyron, Éditions du Belfroi.
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HET LEERLOOIEN IN DE MIDDELEEUWEN
Hendrik Demiddele

Het leerlooien

Het leerlooiproces

Het prepareren van dierenhuiden voor het
gebruik van leer was reeds gekend in de
steentijd. Het bewijs van het gebruik van leer
bij volkeren uit het Nabije Oosten gaat terug
tot 6000 BP, bewaarde specimens dateren
van 5000 BP. Van de Egyptenaren is
eveneens geweten dat ze in het dagelijkse
leven leer gebruikten.
Het feit dat huiden gemakkelijk rotten en
heel hard werden waren een probleem,
daarom zocht men een manier om ze zacht
te maken en te bewaren. In het begin
werden huiden waarschijnlijk gedroogd in de
zon, later werden ze ondergedompeld in
water en gedroogd voor een vuur en nog
later ontdekte men dat sommige planten,
twijgen, bladeren en schors hielpen bij het
bewaren van de huiden.
De Oude Grieken en Romeinen schijnen
meer complexe methoden gebruikt te hebben om dierenhuiden te behandelen en
produceerden leer van verschillende kwaliteit.
In de middeleeuwen werden houtassen en
kalk gebruikt om huiden te bewaren, later
reinigde men huiden met honden- kippen en
duivenmest. Deze procedures werden later
vervangen door gebluste kalk.
Met de stijgende vraag naar leer voor schoenen, handschoenen, hoeden, paardenharnassen, mantels en veel andere zaken, nam
het aantal leerlooierijen toe. Die grote
toename begon op het einde van de 16de
eeuw en duurde tot in de 19de eeuw. Op het
einde van de 19de eeuw waren de
technologie en de machines zo veranderd,
het leerlooien was een industrie geworden.
Synthetische looistoffen werden geïntroduceerd in 1911 en was er geen nood meer
om lokale leerlooierijen van schors te
bevoorraden.
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Er zijn verschillende stadia in het
leerlooiproces. Eerst werden de huiden
overvloedig gewassen en geweekt in water,
vooral om bloedsporen te verwijderen.
Anders verkleurde het leer. Het wassen
gebeurde in speciaal gebouwde putten. De
leerverwerking wordt traditioneel geassocieerd met stank en vervuiling. Opdat men
zeker over voldoende water zou beschikken
voor de verwerking en het verwijderen van
het afval waren looierijen meestal dicht bij
een rivier gelegen. Leerlooierijafval bestond
uit eiwitten, haar, kalk, zout, zuren,
looistoffen, kleurstoffen en olie. De dag van
vandaag worden die stoffen biologisch
afgebroken. Gedurende de middeleeuwen
en tot in de 19de eeuw werd afval in de
rivieren gedumpt, wat veelal oorzaak was
van contaminatie van de watervoorzieningen
verder stroomafwaarts.
Om de haren te laten loskomen van de huid
werden de huiden gewassen in kalk en
water. Afhankelijk van het benodigde leer
varieerde de onderdompeltijd. Zacht leer
werd gedurende een lange periode geweekt
in een minder sterke kalkoplossing.
Harnasleer werd gedurende 12-14 dagen
geweekt in een middelmatige oplossing.
Zacht leer voor schoenen werd soms 6
weken in een heel lichte kalkoplossing
gehouden.
Het ontharen en het ontvlezen van de huiden
gebeurde meestal in een houten of ijzeren
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kuip. Voor het ontharen werd een stomp mes
met een concaaf blad gebruikt. Het
verwijderde haar werd gebruikt in mortel,
zetels en vilt voor kleding. Het vlees werd
verwijderd met een tweezijdig snijdend mes,
de afval werd gebruikt om gelatine en lijm te
maken.

Er volgde dan een derde wasbeurt om al de
sporen van kalk, haar en vet te verwijderen,
daarna werd de huid behandeld met looistoffen.
Voor het leerlooien begon werden de huiden
in verschillende delen versneden al naargelang de kwaliteit van de huiden. De
vloeistof voor het leerlooien werd aangemaakt in putten of tonnen, daarvoor werd
eikenschors voor enkele weken in water
gedaan al naar gelang de benodigde sterkte
van de looistof. De huiden werden dan in de
putten of tonnen gelegd met een veel
sterkere looistof.
Eens de huiden gelooid, werden ze gewassen en geschuurd om eventuele verkleuringen te verwijderen. Om te beletten dat
ze te snel zouden uitdrogen werden ze
behandeld met olie zoals koolzaadolie,
lijnzaadolie en kabeljauwleverolie. De huiden
werden dan gedurende 7 tot 10 dagen te
drogen gehangen. De ruimte waar in de
WAK 81 (2014)

huiden
hingen
was
tamelijk
warm,
geventileerd en donker om zeker geen
schade te ondervinden door inval van
zonlicht. De kunst bestond erin de juiste
droogtijd te bepalen opdat ze niet te snel
zouden uitdrogen. Indien men daar geen
rekening mee hield werden de huiden bij het
te traag drogen stijf en broos en beschimmelden. Na het drogen werden de huiden
opgerold om plooien te vermijden. Het leer
was nu klaar voor de touwers. Een touwer
was de persoon die o.a. het leer reinigde,
rekte en zachter maakte, waarna het dan op
verschillende manieren verwerkt werd door
schoenmakers, zadelmakers, handschoenmakers, hoedenmakers enz. Een touwer had
meestal een werkplaats verbonden aan de
leerlooierij, zodat hij steeds over voldoende
nieuwe grondstoffen beschikte; meestal was
hij eigenaar van de leerlooierij of de lokale
schoenmakerij.

Leerlooierijen
waren
een
belangrijke
industrie. Door de stank van de ruwe huiden
waren de leerlooierijen zover mogelijk weg
van de bewoonde omgeving, en dicht bij het
water, waar de afval in grachten of rivier
werd geworpen. De drukste periodes waren
toen de jaarmarkten er aankwamen, toen
huiden en schorsen aangevoerd werden en
het twaalf maanden durende looiproces
begon.
Huiden en vellen werden uitzonderlijk
gebruikt in hun natuurlijke vorm, omdat ze
gemakkelijk rotten en heel gevoelig zijn aan
temperatuur (ze worden hard en ruw als de
temperatuur daalt, zacht en slap bij een
hoge temperatuur). Het doel van het looien
is het vermijden van deze problemen, door
o.a. gebruik te maken van agentia van
dieren, planten, mineralen of synthetische
producten.
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Vanaf de 14de eeuw werden vermoedelijk
geen vetten meer gebruikt. Het voornaamste
hulpmiddel waren de looistoffen. Daaraan is
het Franse (tanner), Engelse (to tan) en de
Nederlandse benaming looien ontleend.
Volgens Franse publicaties komt het woord
uit Duitsland. Het woord tanne is eigenlijk
een soort den, waar men meer van
dennenschors gebruik maakte dan van
eikenschors. Het blijkt zelfs dat de Duitsers
gedurende de middeleeuwen tanne, lohe
noemde. Er zijn nog streken waar meer
schors van dennen gebruikt werd dan die
van eiken.
In Engeland gebruikte men duivenmest. In
onze streken deed men bij de kalk een
zekere hoeveelheid assen, het alkaline
gedeelte daarin corrodeert de huid en deed
de haren uitvallen. Veel producten zijn
bruikbaar, maar dit procedé doet de huid het
meest van al opzwellen en dringt het best in
het leer door. Normaal laat men de huiden
drie weken in de tonnen voordat ze in de
rivier bewerkt werden. Daarna dompelde ze
men acht dagen in duivenmest (Engeland).
Ze werden er wel iedere dag een half uur
uitgehaald om tot rust te laten komen.
Sommige huidenvetters lieten ze 2 à 3
weken ondergedompeld. De duivenmest
weekt de huiden die door de kalk hard
werden, ze geven kleur, ze zetten uit en zijn
klaar om gelooid te worden.

In de memoires van M. des Billettes uit 1665
staat een manier hoe huiden in de
middeleeuwen gelooid werden, waarschijnlijk
was het een Engelse manier van looien.
Hoewel volgens publicaties deze ook in onze
streken en in Frankrijk gebruikt werd. Men
graaft kuilen en legde er de te looien huiden
in, nadat de huiden goed open gespreid
werden werd er looipoeder op gestrooid. De
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putten waren rond of vierkant, uit hout of
gemetst. Meestal waren die in hout en
hadden de vorm van de te verwerken
huiden, later werden het kuipen of tonnen in
ronde vorm. Voordat de huiden in de tonnen
kwamen, besproeiden de leerlooiers de
huiden met water, mengden hun schors met
de schop om niet te stikken in het fijne stof.
Na al die voorbereidende bewerkingen
werden de huiden in de tonnen gelegd, t.t.z.
in de schors die ze verder looide.
In sommige streken werden de huiden in drie
delen versneden voor ze in de tonnen
kwamen, het middendeel of het rugstuk en
de rest werd in twee gelijke delen
versneden. Men bepoederde eerst de huiden
met looistof, men legde ze 3 à 4 uur
gestapeld opdat de schors goed zou
opgenomen worden vooraleer de huiden in
de putten of tonnen gedaan werden. Op de
bodem van de ton kwam ongeveer een 15
cm looistof, schors die reeds gebruikt werd
voor andere huiden, daarop ongeveer een 3
tal cm gemalen nieuwe schors die vochtig
gemaakt werd opdat die niet zou
verdampen. Op het poeder legde men een
huid, daarop dan een nieuwe poederlaag en
zo verder.

Men legde de schors in verschillende diktes,
geen fijn poeder, maar grove schors. De
schors komt op de poeder, de tweede nog
iets grover en de derde nog grover. Men
deed dit ook uit bezuinigingen, hoe fijner hoe
meer men verbruikte en nodig had, ook het
leer deed er voordeel mee. De holten die vrij
kwamen en waar zich geen leer bevond
werd opgevuld met looistof van oude schors.
Men had minder openingen tussen het leer
als deze kruisgewijze geplaatst werd. Na
iedere laag werd die goed aangestampt
opdat die goed de schors zou opnemen. Hoe
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beter de huiden aaneen sloten, hoe beter de
schors het leer penetreerde. Voor een put of
ton met 15 huiden had men ongeveer twee
uur nodig om die te vullen. Als al de huiden
geplaatst werden legde men tenslotte een
laatste nieuwe schorslaag van 30 cm die
men met de voeten aantrappelde, op de
gevulde tonnen werden planken gelegd die
met stenen verzwaard werden, dit alles
opdat de schors goed in het leer zou
dringen. Daarna werd de ton of put met
voldoende helder water gevuld. Men
rekende 1 emmer water of een 3,5 l voor
twee huiden, de tonnen werden altijd vochtig
gehouden. De huiden werden bij het looien
tot driemaal toe van schors ververst. De
eerste schors wordt gemengd met bloem
opdat er geen deuken of knobbels en geen
valse plooien in het leer zouden komen. De
eerste bereiding met schors duurt drie
maanden. De tweede bereiding wordt
vermengd met kalk, minder fijn dan in vorige
bereiding en wordt na ongeveer vier
maanden vervangen. Men liet de tweede
bewerking vaak langer duren, dit had alleen
maar voordelen, het leer werd daardoor tot
in het hart gelooid. De derde beurt gebeurde
met meel, het poeder is iets grover dan de
tweede. Deze schors wordt pas na vijf
maanden verwijderd, dan zijn we een jaar
verder vooraleer het looien effect had. Om
nog een betere kwaliteit te bekomen deed
men soms nog een vierde schors beurt, zo
kon men de huiden nog langer laten looien.
Na ieder verversing werd het leer gereinigd,
men klopte en schudde die opdat de oude
schors niet het “vuur of de vlam” in het leer
bracht.
Het water weekt de looistof en zakt steeds
naar de bodem van de ton en neemt zo het
meest actieve deel van de looistof mee. Het
is dan ook op de bodem dat het proces het
snelst gaat. De vochtigheid in de tonnen is
heel belangrijk en diende op peil gehouden
te worden, veel oudere tonnen lekten en leer
kwam dan droog te liggen en ging kapot.
Men vermeed ook de tonnen onnodig te
openen, daar ze zodra ze met lucht, zon of
regen in aanraking kwamen het looiproces
verstoorde, dit proces diende zonder
onderbreking verder te gaan.
De hoeveelheid schors varieerde sterk
afhankelijk van de kwaliteit van de bomen in
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de streek. In bepaalde streken had men
viermaal het gewicht van het leer nodig, of
90 kg voor leer die 22 kg weegt. In andere
streken waren de drie poederbeurten
achtereenvolgens 38 kg, 33 kg en 29 kg of
100 kg voor leer dat 45 kg weegt. Huiden
van runderen die klaar waren om te
verkopen wogen ongeveer 10,5 kg.
Leer gelooid met gerst had meer schors
nodig dan leer geprepareerd met kalk, dit
kon tot 1/5 meer bedragen. Voor leer met
gerst bereidt, en huiden met haar, wogen
ongeveer 45 kg, dan voegde men 36 kg
schors toe voor de eerste bereiding, 34 kg
voor de tweede en 29 kg voor de laatste
bereiding, veel leerlooiers deden met de
bereiding met kalk nog een vierde bereiding.
Dit betekent drie- tot viermaal langer dan
leer gelooid met gerst. Zoals reeds eerder
aangehaald duurde het looien gemiddeld
één jaar, de eerste schors drie maand, de
tweede vier maand, de derde vijf maand.
Ervaring leerde dat huiden die langer in de
laatste schors bleven beter waren. De looitijd
bepaalt het verwijderen van de vlam of het
vuur uit het leer. De huid kan in die staat niet
bederven, maar zou kunnen omslaan
(bederven) gedurende de eerste schorsbeurt
daar ze dan nog onvoldoende gelooid is, ook
fermentatie kon dit veroorzaken.
In een ordonnantie uit 1349 (Frankrijk) wordt
vermeld dat huiden van runderen een
bereiding van drie schorsbeurten dient te
ondergaan, iedere beurt zeker drie maand
zodat ze zeker voldoende gelooid zouden
zijn. Huiden van kalveren werden in lagen
gelooid. In bepaalde streken duurden de drie
schorsbereidingen, vier, vijf en acht maand.
Nog anderen gebruikten slechts twee
schorsbereidingen voor zes huiden, dit
duurde tien tot twaalf maanden. Anderen
deden er vijftien tot achttien maanden over,
nog andere deden er dan maar twee maand
over. Het ging waarschijnlijk sterk af van
streek tot streek en in hoeverre er controle
gedaan werd op het naleven van de
ordonnantie.
Na de gewone drie schorsbeurten van 18 kg
was er leer die een vierde schorsbeurt nodig
had van 18 kg, en dit gedurende nog eens
drie maand. Dit deed men met huiden die
van nature mager en droog waren. Op

17

dunne huiden deed men dan minder schors.
De kwaliteit van het leer is afhankelijk van de
duur dat die gelooid werd. Zo was de
kwaliteit van het Luiks- en Engels leer
destijds buitengewoon goed daar ze soms
tot drie jaar gelooid werden. In Engeland liet
men die zelfs voor kwaliteitsleer zes jaar in
de looistof. Vroeger werden hier ook lange
termijnen gebruikt. Men diende vooral op de
saturatie te letten, daar dit anders alleen het
tegengestelde effect veroorzaakte. Bij het te
lang looien komt er een droge plek in het
midden van het leer.
Het leer dat lange tijd in de ton zat was
voldoende gelooid en werd daarna in de
schaduw te drogen gehangen, zonder ze te
kloppen of te vegen. De huiden werden op
een rek gehangen, de kop werd vast
genageld. De huiden werden aan de poten
open gespreid zodat de wind ze voldoende
kon ventileren, er steeds voor zorgende dat
ze uit de zon en te sterke wind gehouden
werden. Terwijl de huiden droogden werden
ze hard, maar vooraleer ze volledig droog
waren streek men ze plat. Daarvoor spreidde
men die op een proper terrein en wreef die
met droge looistof om mogelijke schimmels
te verwijderen. Ze werden met het vlakke
van de voet getrappeld, deze bewerking
noemde men het schoonmaken van het leer
(in Duitse publicaties spreekt men van “ Das
Leer zurichten”). Vooral de kant van het
vlees werd goed vlak gemaakt om
oneffenheden, bobbels of plooien te
vermijden. Men liet die dan één dag op
elkaar gestapeld liggen, kop bij kop en staart
bij staart.
De daarop volgende dag hing men die terug
op het rek, waar men ze vier dagen liet
hangen om nog verder te drogen. Het bijna
droge leer werd dan gedurende 24 uur
geperst, men bedekte ze met planken die
verzwaard waren met stenen. Veel
leerlooiers hamerden het leer met een grote
houten hamer. In sommige streken waar
gelooid werd met kalk, werden de huiden
nadien geveegd met bloem. Men liet deze
een bepaalde tijd op de vleeskant, dit
voedde het leer zolang die geplooid was. De
huiden werden niet geklopt, maar werden in
twee geplooid, de bloem aan de buitenzijde.
Leer gelooid in gerst diende het meest
geklopt te worden doordat ze bijna droog

18

waren. Men spreidde die op de vloer uit en
werd dan door verschillende mannen met
houten hamers geklopt, daardoor werd het
leer compacter en meer gesloten. De
kwaliteit en het gebruik van leer hing sterkaf
van hoe hard het geklopt werd. In Engeland
bewerkte men het leer tijdens het drogen op
een speciale manier. Terwijl de huiden op de
rekken hangen, de bloem naar buiten, nam
men een bundeltje van hard rond hout
waarmee men de binnenkant sloeg. Dit deed
men ‘s morgens en ’s avonds, als het leer te
droog werd besprenkelde men die opnieuw
met water opdat ze voldoende vochtig
zouden zijn.
Een vergelijking tussen de verschillende
methoden
De eerste van de twee stappen van de
leerlooier bestond erin het leer te doen
opzwellen, of het openen van de poriën, dit
door de vochtigheid van het kalkwater en het
chemisch proces in de ton die daar opvolgde
verder te laten inwerken. Die methode
bestond erin een pasta van gerstbloem te
laten verzuren, die dan te verdunnen en dan
daarin het leer onder te dompelen. Deze
zure vloeistof veroorzaakt in het leer een
zure gisting, dit doet de huiden opzwellen
zonder die te verbranden en ze te
verzwakken. Deze methode werd bij
verschillende takken van het leerlooien
gebruikt maar werd op verschillende
manieren toegepast.
Leer die men met gerst wilde prepareren
dienden eerst van bloedresten ontdaan te
worden als die nog vers waren, en ontzout te
worden indien het om droge, gezouten
huiden ging. Belangrijk was het spoelen en
reinigen in de rivier indien men met gerst
werkte. Het water diende zuiver te zijn om de
gomsubstantie (lijm) te verwijderen daar het
anders de werking van de gisting te niet
deed. Als het leer goed vochtig en zacht was
diende men die te laten opzwellen door
middel van gisting door zuren. Deze
methode met gerst werd in het Duits
“Gerstenbeitze” genoemd. In het Frans sprak
men over “passement” afkomstig van het
woord “passer” die in het algemeen
“travailler une peau” betekent (passement of
een kuip met vloeistof). Voor het maken van
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een “passement” voor acht huiden gebruikte
men ongeveer 45 kg gerst, in de veronderstelling dat huiden ongeveer 11 kg wegen
als ze droog zijn of 22 kg nat en niet
onthaard. Als ze het leer in het passement
dompelden, deden sommigen al de bloem er
in eens op. Anderen deden dit de avond
ervoor met 11 kg bloem en kalk in warm
water, en deden pas 12 uur later de rest van
de bloem bij. Nog anderen deden er zelfs
azijn bij om de gisting te versnellen. Drie tot
vier flessen azijn werden op verschillende
tijdstippen aan het passement toegevoegd.
Dit bevorderde de versheid en nodige
zuurtegraad nodig voor een goede gisting.
Voordat ze in het passement ging werd het
leer geprepareerd met gerst, en in twee
stroken gesneden, in tegenstelling van leer
geprepareerd met kalk waar de huiden in
hun geheel werden verwerkt. In bepaalde
streken gebeurde het prepareren van huiden
in gerst tijdens de zomer, daar werden ze 6
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weken tot 3 maanden in de vloeistof
ondergedompeld, tot dat de huiden voldoende opgezwollen waren. Iedere dag legde
men de huiden gedurende twee tot drie uur
op planken en werden geklopt.
Na één of twee passementen werden de
huiden op een houten blok of paard
geschraapt met een rond en stomp mes
(strecknagel). Daarna werden de huiden
twaalf tot vierentwintig uur in helder water
gelegd. Men haalde de huiden uit het water
en deed die in een minder sterk passement
en werden iedere dag eenmaal geklopt. Na
dit bad werden ze ontvleesd, waarna men ze
terug voor zes uur in het water deed. Het
derde passement diende een vers
passement te zijn, bestaande uit ongeveer
5,5 kg gerstebloem voor één huid, die droog
ongeveer 11 kg weegt. Men nam ongeveer
¼ van de bloem om gist te maken.
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Als de gist begon te rijzen, wat reeds na
enkele uren gebeurde (indien grote koude de
gisting niet vertraagde), verdunde men de
gisting met bloem, die zoveel water bevatte
nodig voor de hoeveelheid leer die men erin
wilde plaatsen. Men haalde het leer uit dit
nieuwe passement en klopte die elke dag tot
dat de juiste opzwelling bekomen werd.

ren op de dag dat het leer voldoende
opgewarmd was, dan legde men die voor
een dag of twee in water, maar zeker niet op
voorhand, het risico op mislukken was te
groot. Als men zag dat sommige huiden
eerder verhit waren dan andere haalde men
ze uit de stapel, en liet men de huiden erin
die verder dienden op te warmen.

Wanneer de gelooide huiden in het
gerstpassement voldoende opgezwollen
waren, noemde men dit het witte passement
waarna het in het rode passement geplaatst
werd. Het “rode passement” bestond uit
helder water met drie handenvol schors
tussen iedere huid. Het leer bleef er zo drie
tot vier dagen in, waarbij men in het
passement schors toevoegde. Drie dagen
zijn dan voldoende om ze dan in kuipen of
tonnen te leggen, op dezelfde manier als de
preparatie met kalk. Dit rode passement
heeft een zekere graad van gisting nodig
opdat de looiing in de kuip het leer niet
verrast en die hard zou maken. Er bestaan
zeker nog andere variaties, zoals de
preparatie in warme passementen, ook de
leer methode van Valachie genoemd, waar
we hier niet verder op in gaan.

Men kon ook door opwarming (abswitchen
lassen) de haren verwijderen zonder gebruik
te maken van zout. Dit bestond erin het
plooien van de huid, poot op poot, staart op
staart en dan nauwkeurig ieder huid die men
wil laten verhitten de een op de andere op
stalstro te leggen (deze is soepeler en beter
geschikt voor de gisting dan met vers stro).
Men dekte die tenslotte gedurende enkele
dagen af met hetzelfde stro, maar in een
grotere hoeveelheid dan onder het leer. ’s
Anderdaags wisselt men van zijde, een deel
van het bovenste stro dient om een dunner
bed te maken waarop men begint met deze
die bovenaan lag. De rest van de bedekking,
het stro dat als bed diende werd gebruikt om
af te dekken. Men liet die een dag liggen
(afhankelijk hoe het haar vastgegroeid was),
men controleerde tweemal per dag of dat de
verhitting niet te groot werd. Zodoende kon
men het juiste moment nagaan of de
gistingsgraad voldoende was om het haar te
verwijderen.

Methode om het haar te verwijderen
Als men verse huiden had die van de
slachter kwamen diende men de haren te
verwijderen, daarvoor maakte men ook
gebruik van gisting. Van als men de staart,
de hoorns en oren afgesneden had, zoutte
men de huiden zonder die te bevochtigen.
Het zouten van een huid bestond erin 1 à 1,5
kg zout, aluin en salpeter aan te brengen op
een halve huid. Men bestrooide dan zo
gelijkmatig mogelijk de andere helft. De op
die manier gezouten huiden stapelde men
dan de ene op de andere. De stapel werd
dan met stro en een grote zak bedekt, in
deze toestand begonnen ze al vlug te gisten
en te verhitten. Men draaide die een- tot
tweemaal per dag om opdat de gisting zo
gelijkmatig mogelijk gebeurde. Deze gisting
veroorzaakte het loskomen van het haar,
men wachtte niet tot die vanzelf uitviel of al
te gemakkelijk ging om uit te trekken, men
liep anders het risico het leer te beschadigen. Indien het niet mogelijk was te ontha-
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Het moest zo zijn dat het haar “schreeuwt”
als men het verwijderde, het was voldoende
als men het met de hand kon verwijderen.
Hoe moeilijker het haar zich liet verwijderen
hoe beter het leer werd, dit betekende dat
het niet aangetast was door de warmte. Als
men vooraleer de huiden opgewarmd
werden merkte dat er kale plekken waren,
dan diende men die plekken te besproeien
met een spons of linnen gedrenkt in
zoutwater om te beletten dat die plekken
verhit werden voor de andere stroken.
Door gebruik te maken van warme mest
halveerde men de tijd van het verhitten, er
oplettend het verhittingsproces goed op te
volgen. Er waren er niet veel die deze
methode gebruikten, daar ze niet altijd goed
controleerbaar was en het risico bestond dat
de huiden onherroepelijk beschadigd
werden.

WAK 81 (2014)

Het doortrokken leer
De moeilijkheid is dat er voor deze benaming
geen correct Nederlands woord bestaat. In
het Frans spreekt men van “des cuirs a la
jusée”, echter etymologisch gaat dit terug tot
in Zwitserland en Duitsland. Het woord werd
waarschijnlijk door de verschillende accenten vervormd, zo spreekt men van “gisée” of
“gisey”, we zullen gemakkelijks halve
spreken van doortrokken leer, wat het dichtst
de Franse betekenis benadert. Deze
methode komt oorspronkelijk uit het Luikse
en werd in veel streken overgenomen. Deze
methode is de goedkoopste en bestond er in
de schors te verzuren.
Hoe verwijderde men de haren?
Om het haar van de huiden te verwijderen
met de jusée methode, warmt men de
huiden op een zacht vuur op en liet die
gisten. Daarvoor bestonden verschillende
manieren al naar gelang de streek en de
beschikbare grondstoffen.
Men stapelt de huiden op elkaar, in de lengte
of dubbel, men draaide die elke dag om en
wachtte tot dat de gisting het haar ontworteld
had en de epidermis zacht werd. Sommigen
versnelden het proces door de huiden in een
goed afgesloten droogoven op rekken te
plaatsen, men stookte met looistofvuur, deze
produceerde alleen rook en warmte, zonder
vlam en gevaar voor verbranding. Er waren
leerlooiers die de huiden in warme mest
plaatsten, dit had dezelfde werking als een
droogoven en er was voldoende warmte
voor de gisting. Het voordeel was dat de
mest terug kon gebruikt worden voor zijn
eerste bestemming, nl. deze van de
landbouw. De mest verloor heel weinig van
zijn waarde. We zagen reeds bij de bereiding
met gerst dat men de haren kon verwijderen
met een zwak passement.
Het opzwellen van het leer door middel
van “jusée”
Huiden klaargemaakt met bovenstaande
methode werden gelooid in schors of in
looistof die resten van de schorssubstantie
bevatte. Deze substantie werd reeds
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gebruikt bij de tweede en derde looiing. Het
voordeel van deze methode was dat men
geen vuur nodig had. De looistof mag niet
samentrekkend zijn - als die de huid te snel
deed samentrekken werd de huid te hard dit gebeurde als men verse schors gebruikte.
Als de schors en de huiden in de tonnen
waren dan kon de gisting en het verzuren
beginnen, wat een eigenschap is van veel
dierlijke en plantaardige substanties. Het
samentrekken neemt dan af en maakt plaats
voor gisting en gaat verder indien men de
huiden er na een tijd niet zou uithalen.
Zolang de schors in zijn natuurlijke
samentrekkende staat is, verstevigt, perst en
verbindt het de delen van het leer; maar van
als die zuur wordt, veroorzaakt dit het
tegengestelde effect. Ze ontbindt, lost, zwelt
op en heft de delen van de stof op door de
intense beweging die ze veroorzaakt,
vergelijkbaar met een rijzend brood, of
bruisende wijn als die aan gisting blootgesteld wordt. Deze methode was niet in alle
seizoenen bruikbaar en was afhankelijk van
het water. Dit lukte moeilijk tijdens de zomer,
men had zuiver en stromend water nodig,
regenwater was niet bruikbaar.
Het Luikse leer destijds gekend als het
beste, maar was het moeilijkst te fabriceren
en vroeg veel zorg en vakmanschap en was
sterk afhankelijk van stromend en zuiver
water.
Om de looistof te maken verzamelde men de
oude schors waarin de tweede en derde
beurt plaats vond. Men schepte daarna de
vloeistof af en deed die in een lege kuip of
ton. De ton of kuip waarin men de oude
schors doet, deed dienst als een soort
zinkput, of men bouwde er een gootje op om
het water te kunnen verwijderen. Men perste
met de voeten de schors, terwijl men die
overgoot met zuiver water of ander
looiwater, dit tot ze voldoende ondergedompeld was. Men liet de huiden afdruipen
en plaatste die op de houten bok of paard.
Nadat ze gereinigd, gespoeld en ontvleesd
waren op dezelfde wijze als de bereiding met
kalk, dompelde men ze in fris en zuiver
water. In de zomer deed men dit gedurende
twee dagen, in de winter vier tot vijf dagen,
er oplettend ze iedere dag een drietal uur te
laten uitdruipen en het water te verversen.
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Dan ziet men dat het leer zich begint te
openen en op te zwellen, en werd dan in het
passement geplaatst, de feitelijke looistof.
Werkte men tijdens de zomer dan begon
men met het leer in water uit de rivier te
leggen, waar slechts 1/8 deel van de looistof
in was, de andere 7/8 delen waren gewoon
water.
Het tweede passement bestond uit 2/8
looistof op 6/8 delen water. De derde uit 3/8
looistof en 5/8 water. En zo verder tot het
achtste passement uit niets anders dan
looistof bestond. Het passement dat men in
de lente en de herfst gebruikte bestond uit
10 delen en men begon met die in 1/10 deel
looistof te plaatsen, dit tot de volledige
cyclus doorlopen was. Tijdens de winter
bestond de bewerking uit 12 delen.
De bewerking bestond erin dat men ’s
morgens en ’s avonds het leer er uithaalde
en die twee uur liet uitdruipen, waarna men
ze terug in het passement deed. Het
passement werd iedere dag vernieuwd, dit
tot het vierde passement tijdens de zomer,
het zesde tijdens de winter of tijdens de
eerste helft van de te geven passementen.
Gedurende het vierde passement tijdens de
zomer of het zesde tijdens de winter, werden
de huiden er uitgehaald en liet men die
uitdruipen, dit eenmaal per dag en tot het
voorlaatste passement. Als de huiden aan
het voorlaatste passement toe waren (de 7de
in de zomer of 11de tijdens de winter) haalde
men er die een halve dag uit. Na die dan
gedurende twee tot drie uur te laten
uitdruipen, klopt men deze, men voegde
voor iedere huid een handvol grof gemalen
verse schors toe. De huiden gingen dan in
een laatste passement en bleven daar dan
drie tot vier dagen in, waarna ze drie tot vier
uur hingen uit te druipen om die daarna in
een speciaal passement onder te dompelen.
Dit was samengesteld uit een sterker en
zuiverder looistof, deze bestond uit drie volle
handen nieuwe schors voor iedere huid.
Daar bleven de huiden dan zes tot acht
dagen in. De huiden werden op dezelfde
manier in de tonnen gestapeld als de
bereiding met kalk.
De huiden waren in een twaalftal dagen
opgezwollen, de duur was niet altijd
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dezelfde, men deed dit in de gematigde
maanden mei, juni en juli, dan was de gisting
optimaal. Het gebeurde vaak dat men nog zo
veel tijd nodig had. In koude perioden kwam
de gisting niet zo snel op gang, de
zuurtegraad werd moeilijker bereikt. Bij
extreme hitte verzwakt de looistof en zwellen
de huiden moeilijker en moesten de huiden
zeker nog twee dagen langer in de kuipen
blijven. De leerlooier had meer tonnen of
kuipen staan dan nodig, daar dikwijls niet het
beoogde effect bekomen werd. Soms
“keerde” of bedierf de samenstelling. Dit
gebeurde vooral bij het gebruik van gerst, de
oorzaak was gewoonlijk de invloed van de
zon. Om een passement te beginnen
gebruikte men schors die reeds gebruikt
werd bij het looien, men beschikte immers
niet altijd over verse schors. Men begon dan
met een passement van gerst zoals reeds
beschreven. Huiden die in gerst gelegen
hadden gaven het jaar nadien oude schors
die opnieuw gebruikt werd om looistof te
maken. Bij de bereiding met kalk werd die
herbruikt.
Nadat de kuipen gevuld werden met grof
gemalen schors deed men er water op en
liet die zeven dagen rusten. Voor het maken
van looistoffen werden niet alleen gerst maar
ook rogge, zemelen en schors gebruikt. Zure
vloeistoffen zoals o.a. biergist werden
gebruikt voor het opzwellen van het leer.
Goede resultaten bekwam men waarschijnlijk door de alcoholbestanddelen die
het bier bevatte en zelfs een mengeling van
hop gaf zeer goede resultaten. Men
gebruikte warm bier, en liet die in een
afgedekt passement gisten. Wanneer de
gistingsgraad hoog genoeg was deed me er
zout bij en dompelde er dan het leer in
onder, dat eerst ontvleesd en schoon
gemaakt werd. Men verwarmde het passement en haalde het leer er af en toe uit, dit
tot het voldoende effen was. Het verloop van
een passement met bier is het zelfde als de
bereiding met gerst of zemelen. Het passement kon men ook met koud bier
bereiden, was dezelfde bereiding als met
koude zemelen.
Het oude poeder dat uit de tonnen gehaald
werd nadat de huiden gelooid waren werd
gebruikt om water te verzuren. Leerlooiers
die met kalk of gerst werkten gebruiken die
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als brandstof. Vooraleer het poeder kon
gebruikt worden werden die tot klompen of
kluiten gereduceerd. Dit waren cilinders van
12 à 15 cm diameter en waren 5 à 7 cm
hoog, men kneedde de looistof en deed die
in een vorm, daarna werden die in de zon te
drogen gelegd. Dit was een broodwinning op
zich, waarschijnlijk was de hier onderzochte
looierij te klein om van die restten te kunnen
leven. Later gebruikte men de restten in de
tuinbouw. Deze werden vooral in de 18de en
19de eeuw gebruikt, waar ze in grondbedden
in verwarmde serres met de bodem
vermengd werden. Dit gaf een aangename
zachte warmte, nodig voor het kweken van
exotische planten.
De effecten en gevaar van het gebruik
van kalk
Als men huiden voor één jaar in kalkwater
plaatste, dan was dit om die te ontvetten, te
reinigen en te doen opzwellen door de
vochtigheid en zonder gevaar dat ze zouden
rotten. Het kalkwater deed de huiden
uitzetten maar terzelfdertijd verteren. Men
bekwam pas resultaat na 1 jaar. De kalk

maakt het leer hard en daardoor breekbaar,
zeker als hij gebruikt werd voor schoenen.
Ze waren veel te vochtig en moeilijk te
drogen, die kwamen los en waren als het
ware sponzen. Maar na de opkomst van het
Engels en Luiks leer verloor de bewerking
met kalk veel aan waarde, zeker omdat de
kwaliteit niet kon tippen aan de nieuwe
methoden. Kalk is corrosief en brandt in de
leersubstantie, zo sterk zelfs dat de huiden
scheurden als men ze met tangen uit de
kuipen haalde. In Engeland prepareerde met
het leer door die onder te dompelen in gerst
en zonder kalk. Om beschadiging te
vermijden besproeide men op tijd het leer
met water, zo kon die afkoelen en werd het
brandden tegengegaan. In bepaalde streken
deed men de huiden voor 1 maand in
gebluste kalk, soms liet men er de huiden
voor 2 maanden in, gevolgd door 15 - 18
maanden in de schors. Het leer was niet zo
sterk opgezwollen, was minder hard en beter
bruikbaar. De enigen die gebruik maakten
van dergelijk leer waren de brillenmakers.
Men gebruikte het leer nat en sneed er
cirkels uit voor de brillenglazen. Men spande
deze ringen dan op een plank. Als het leer
droog was leek die op perkament.

Marokko 21ste eeuw
WAK 81 (2014)
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De looistof en de looikuipen
Nadat het leer opgezwollen was door het
kalkwater en een uitzetting van de vezels
veroorzaakte is de gom die ontstaat, niet
voldoende om de looistof vochtig genoeg te
houden. Het was onvoldoende opdat de
schors kon indringen, deze dient nl. de
vezels te versterken en te binden, of m.a.w.
klaar zijn om te looien.
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De looistof is eigenlijk niets anders dan een
samentrekkend poeder en een versterkend
middel nodig om het leer sterkte te geven.
Gewoonlijk gebruikte men de schors van
jonge eiken. Men ontdeed de jonge eiken
van hun schors als de knoppen zich
begonnen te openen en de sappen stegen.
Het gaat dan gemakkelijker om de schors te
verwijderen, gewoonlijk midden april, afhankelijk van jaar tot jaar en de filtratie van
de bodem waar de eiken groeien.
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Ontschorste bomen ontdaan van de schors
waren alleen nog goed om te worden
verbrand, dergelijk hout was van mindere
kwaliteit dan niet ontschorst hout, veel vlam
en weinig warmte. In sommige bossen was
het verboden de bomen ter plaatse te
ontschorsen, nochtans hield men er niet van
gekapte bomen te ontschorsen. De schors
was te vastgehecht aan het hout en men had
meer mankracht nodig om een boom in één
stuk te ontschorsen. Men vindt in de schors
veel “propere oders”, t.t.z. deze die balsem
en hars bevatte, dit bepaalde de
samentrekkende eigenschappen van schors.

breken was de molensteen veel groter en
diep gegroefd. Schors van oude eiken was
dood, uitgedroogd en bedekt met mos, men
diende die vooraf te reinigen met messen of
hamers. Men sloeg de eiken om de grove
zwarte delen te verwijderen die het bruikbare
rode gedeelte bedekte. Gemalen schors kon
niet lang bewaard worden, door verdamping
verloor ze haar kracht en de balsem ging
verloren, ook door de luchtvochtigheid
gingen andere actieve delen verloren.

Het was de middelmatige schors die het
meest voldeed. De buitenste lagen zijn vaak
droog en dood, de binnenste bevatten te
veel houtachtige vezels. De beste looischors
moet, voor dat men ze maalt, wit zijn aan de
buitenkant, roodgeaderd aan de binnenkant;
ruw, grof en droog aan de houtzijde.

De kwaliteit van de opdrogende en
samentrekkende eigenschappen zoals in
eikenschors, vindt men in nog veel andere
planten terug, wel is het zo dat eikenschors
de beste eigenschappen heeft. Op Martinique looit men leer in zes weken door
gebruik te maken van mango’s. De Tartaren
gebruikten voor het looien van geitenleer de
melk van merries. In bepaald delen van
Turkije en zelfs bij ons werden galnoten
gebruikt (vooral bij marokijnleer). In Iran en
Egypte looide men schapen- en geitenleer
met fruit van de Acacia vera (Mimosa
nilotica), deze had goede samentrekkende
eigenschappen, de vruchten werden geplukt
voor ze rijp waren. In het Midden-Oosten
gebruikte men de groene noten en de
bladeren van de terebintboom (Pistacia
terebinthus). De tamariks, de rhamnus
(wegedoorn) en de Rhus myrtifolia (azijnboom) werden in Italië en Spanje gebruikt. In
Duitsland gebruikte men berk. In Oostenrijk
en Hongarije gebruikte men galnoten,
daarmee ging het vlugger. De looiing duurde
9 maanden en had veel minder grondstof
nodig. Men had voor iedere huid een
handvolschors nodig, runderhuiden werden
in 24 uur gelooid. Indien het snel diende te
gaan dan deed men er Quercus ilex
(steeneik) bij en mengde men daarbij het
poeder van Coriaria myrtifolia of de
looiersstruik, ook redoul of roudou genoemd.

Breekbaar, rozerode van kleur, en sap
moest men kunnen ruiken, de geur moest na
het malen behouden blijven. Men gaf de
voorkeur om de schors in pakken te binden
in plaats van die op te plooien. Meestal
gebruikte men bomen van 20 jaar oud, men
gaf de voorkeur aan schors uit droge en
stenige gebieden. Gemalen schors die te
rood was, is van slechte kwaliteit, ook als ze
vuil en smerig of als ze te vezelig of te dradig
was zoals hennep. De molenaar diende op
te letten bij het malen, er mochten geen
grote brokken schors in zitten, of stukken die
niet geplet en open waren. Anders was de
schors maar gedeeltelijk effectief. De prijs
was zeker afhankelijk van de streek en de
transportkosten. Men verkocht de schors in
pakken. In streken waar het moeilijk was om
aan schors te geraken of om reden van
schaarste, of te duur was, vroegen de
leerlooiers dat het brandhout eerst
ontschorst werd vooraleer het verkocht werd.
Echter de smeden protesteerden, zoals
reeds aangehaald gaf ontschorst hout veel
minder warmte.
In bepaalde streken (zoals bv. in Engeland)
gebruikte men zowel de schors van oude als
jonge eiken. Men brak die in stukken met
een molensteen, draaiende gehouden door
een paard, net zoals veel andere persen
werkten. Opdat de schors gemakkelijker zou
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De verschillende looistoffen

De bessen van deze plant veroorzaken bij
de mens epilepsie aanvallen, zelfs met de
dood tot gevolg. Geiten die van de bladeren
eten worden duizelig. De bladeren zijn niet
schadelijk voor het looien en waren stukken
goedkoper dan eikenschors. Het poeder van
de takken en twijgen van deze plant werden
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gebruikt bij het looien van schapen- en
geitenhuiden, het bekomen leer werd nadien
gebruikt als bovenleer voor schoenen. Voor
het looien van koe- en kalfshuiden gebruikte
men o.a. heidestruiken, braamstruiken,
meidoorn, wilde pruim, druiven bladeren en
berberis, die afgesneden, gedroogd en
vermalen werden. Het voordeel van deze
planten was dat ze huiden looiden zonder ze
aan te tastten. Om het leer te verharden
voegde men soms het poeder van Raphanus

marinus (mierikswortel) of galnoten aan toe.
Men wreef daarmee de beide zijden van de
huid in toen die reeds voor ¼ gelooid was,
vier uur later deed men ze terug in de
kuipen. Voordat de huiden volledig gelooid
waren herhaalde men deze bewerking voor
een tweedemaal. Deze bewerking deed men
als de huiden nog niet volledig gesloten
waren. Het kon zelfs met eikel- en hazelnoten, zelfs met houtzaagsel.

Overzicht van de gebruikte planten; waarvan de bladeren, de takken, de vruchten, de
zaden en soms de wortels gebruikt werden bij het looien.
-

De takken van wijnstokken.
Prunus sylvestris, de wilde pruimelaar, sleedoorn. Men gebruikt de schors en onrijpe
vruchten.
Salix alba, daarvan gebruikte men de takken en bladeren.
Salix caprea, de bladeren, de schors en de takken.
Sorbus aucuparia, wilde lijsterbes, de takken, de bladeren en de onrijpe bessen.
De bladeren van de rozelaar.
Fagus, beuk, de bladeren en de schors.
Carpinus, hagenbeuk, de takken, de bladeren en de schors.
De bladeren van de eik.
De bladeren van de els.
De mispelboom, de bladeren, takken en de onrijpe vruchten.
Ledum rosmarinifolio, Rosmarinus sylvestris, wilde rozemarijn, de takken.
Cornus mas, wilde kornoelje, de bladeren, de takken en de zaden (gelijken op
bikkels), maar dienden gepeld te worden.
Acetosa pratensis, zuring, de wortels en het zaad werden gebruikt.
Lapathum maximum aquaticum, waterzuring, de bladeren, wortels en zaden.
Nymphaea lutea, gele plomp, enkel de wortels.
De schors van de kastanjeboom, de populier en notelaar.

De planten waarvan enkel de bloemen, de bladeren van de bloemen gebruikt werden
bij het looien.
-
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Salicaria vulgaris purperea (purper wilgenkruid)
Lysimachia purperea spicata (wederik)
Ulmaria (moeraspiraea)
Persicaria salicis folio potamogeton angustifolium dicta (duizendknop)
Bistorta major radice intorta (adderwortel)
Tormentilla sylvestris (bloedwortel)
Pimpinella sanguisorba major (wilde pimpernel)
Caryophyllata vulgaris (nagelwortel)
Caryophyllata aquatica
Potentilla (ganzerik)
Quinquefolium (vijfvingerkruid)
Horminum (drakenbek)
Agrimonia
Equisetum arvense (heermoes)
Equisetum palustre
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-

Alchimilla vulgaris (leeuwenvoet)
Muscus pulmonarius (longenkruid)
Muscus quernus (eikenmos)
Lysimachia lutea major (grote gele vederik)
Vaccinium (blauwe bessen)
Rubus vulgaris (zacht behaarde braam)
Fragaria vulgaris (aardbei)
Filipendula (knolspiraea)
Sparganium (egelskop)
Filago seo (viltkruid)
Geranium sanguineum (ooivaarsbek)
Plantago (weegbree)
Hypericum officinarum (alruin)

Infectiegevaar

Lang voor de ontdekking van de bacteriële of
virale ziekteverwekkers wist men dat
sommige ziekten besmettelijk waren voor
mens en dier. Men wist toen reeds dat voor
men enig idee had van de eigenlijke
oorzaken, de diverse infecties door afgeleide
producten konden verspreid worden.
Bij die afgeleide producten behoren o.a. de
huiden, en sommige van die besmettingen
konden zich via dierenhuiden verspreiden. In
het “bouck van ordonnancien” van de
Gentse huidenvetters staat: “dat niemandt
gheen huud coepen en sal op beesten die
de moort ghesteken sal hebben, op de boete
van V scellingen parise”. De “moord steken”
die nog steeds gekend is in het Vlaamse
dialect, en die voor het vee betekent: een
natuurlijke dood sterven (niet geslacht werd).
Het vlees van dieren die de moort ghesteken
hebben, is niet geschikt voor consumptie
vanwege het besmettingsgevaar, de slechte
kwaliteit en slechte bewaar mogelijkheden.
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De voornaamste met de verwerking van
huiden en vooral haren gelieerde pathogene
bacterie is Bacillus anthracis, de miltvuur
bacil. Bij dieren die gestorven waren aan
miltvuur is ze overvloedig aanwezig op de
huid en de haren, en vooral, ze blijft heel erg
lang overleven, gedurende jaren zelfs.
Miltvuur was vroeger een gevreesde
beroepsziekte van huiden – en bontwerkers,
en ook van stukadoors die overvloedig
dierenharen gebruikten ter versteviging van
hun kalkmortel. Ook het gevaar voor
verspreiding van infecties onder de dieren
zelf vindt men geïllustreerd terug in de
huidenvetterij. Dat men optrad en tal van
importbeperkingen oplegde is ook al niet
nieuw. Niet alleen het vervoer van levende
dieren werd aan banden gelegd, ook de
import
van
dierenproducten
werd
gereglementeerd.

Ten slotte
Tijdens opgravingen in 2010-2011 door de
Archeologische
Stichting
Zuid-West-
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Vlaanderen op de hoek Overleie- en
Rekolettenstraat werden de resten van een
middeleeuwse leerlooierij ontdekt. Ten einde
een beter beeld te krijgen van het proces
werd er door mij een archeobotanisch
onderzoek uitgevoerd. Onderzoeksresultaten
werden gepubliceerd in de reeks Archeologische en Historische Monografieën van

Zuid-West-Vlaanderen. Het boek is te
bekomen bij de vereniging: Archeologische
atlas Kortrijk, Deel 1, Buda en Overleie (red.
Ph. Despriet). Lezers die geïnteresseerd zijn
kunnen de resultaten van het archeobotanisch onderzoek via e-mail bekomen
(hendrik.demiddele@telenet.be).
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ACTUELE ARCHEOLOGIE IN DE BIE-REGIO (2013)
Willem Hantson (RADAR)

De winter laat op zich wachten, maar dat laten archeologen niet aan hun hart komen. Nu de
nieuwjaardrinks stilaan aan het bezinken zijn, kunnen we met helder hoofd de belangrijkste
archeologische projecten van het voorbije jaar in de BIE-regio (Hooglede, Ingelmunster,
Izegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare en Staden) op een rijtje zetten. Van een
nederzetting uit de ijzertijd in Ingelmunster, over middeleeuwse ontginning in Roeselare tot
enkele proefsleuvenonderzoeken in Izegem, Beveren en Gits.

1. Archeologisch onderzoek aan de
Nijverheidstraat (Ingelmunster)
Woningbouw Taelman nv plant de aanleg
van een woonverkaveling langs de Nijverheidstraat te Ingelmunster. Het betreft één
van de laatste stukken open akkerland
vlakbij het centrum met een uitgesproken
droog en zandig karakter. Veldprospecties
midden de jaren ’80 (Van Hooreweder 1985)
leverden op gelijkaardige gronden langsheen
de Mandel een overvloed aan silexvondsten
op. Bij een veldprospectie eind 2011 werd op
het terrein naast silexmateriaal ook middeleeuws aardewerk aangetroffen.
Redenen genoeg om het projectgebied aan
een nader archeologisch onderzoek te
onderwerpen, te beginnen met een
verkenning door middel van boringen,
proefputten en -sleuven.

ill. 1 Het proefputtenonderzoek aan de Nijverheidstraat te
Ingelmunster (RADAR)

Boor- en proefputtenonderzoek (2012)
In het voorjaar van 2012 werd het booronderzoek (Noens e.a. 2012a & b) uitgevoerd door een team archeologen o.l.v.
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Pieter Laloo (GATE bvba). In totaal verrichte
men 158 boringen in een verspringend
driehoeksgrid van 10 x 12 m met een
verdichting in de zuidelijke helft van het
terrein tot een grid van 5 x 6 m. Enerzijds
verkreeg men zo een duidelijk beeld van de
bodemopbouw, waarbij erosie hogerop de
helling gecompenseerd werd door sedimentatie op het lager gelegen terrein naar de
Mandel toe. Anderzijds trof men verschillende prehistorische indicatoren aan,
waaronder een kern en meerdere chips uit
silex en een verkoolde hazelnootschelp.
Daarnaast werden ook scherven van handgemaakt aardewerk uit de ijzertijd of de
Romeinse periode evenals middeleeuwse
scherven opgeboord. Dit kon bevestigd
worden tijdens het proefputtenonderzoek
(Noens e.a. 2013) dat in december 2012
door een gemengd team archeologen
(Monument nv & GATE bvba) o.l.v. Gunther
Noens werd uitgevoerd. Zij groeven in totaal
vijf proefputten van 1 x 1 x 1 m die bijna
integraal werden uitgezeefd. Een 30-tal
silexen chips en afslagen werden aldus
aangetroffen, maar ook verschillende
fragmenten verbrand bot en honderden
scherven van de middeleeuwen tot de
moderne tijd. Bovendien kwamen twee
grondsporen aan het licht met een duidelijke
menselijke oorsprong.
Proefsleuvenonderzoek (29/04 –
30/04/2013)
Eind april 2013 voerde een team archeologen o.l.v. Tina Bruyninckx (Monument nv)
een proefsleuvenonderzoek (Bruynicnkx e.a.
2013a) uit om een meer omvattende blik op
het verleden te werpen. Dit bleek succesvol,
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want
er
werden
meerdere
sporen
aangetroffen die – op basis van het
aardewerk – aan het neolithicum, de ijzertijd
en de Romeinse tijd konden toe-gewezen
worden. Dit is vrij uniek voor onze regio,
want ondermeer (bewonings)sporen uit de
ijzertijd konden tot nog toe amper geattesteerd worden in de ruimere Mandelvallei. Dit
geldt echter zeker voor de scherf die op
basis van de versiering met visgraatmotief
aan de Klokbekercultuur (ca. 2450-2000
v.Chr.) kan toegeschreven worden. Die
datering in het laat-neolithicum wordt
versterkt met enkele silex artefacten.
Daarnaast werd van west naar oost over het
terrein nog een dubbele gracht getraceerd
die in recentere perioden thuishoort en
mogelijk gelinkt kan worden met een
verdedigende functie binnen een gewapend
conflict. Een vlakdekkende opgraving op de
noordelijke helft van het projectgebied dringt
zich op om de site verder te valoriseren.

vele fragmenten handgevormd aardewerk
die gerecupereerd werden.
In de clusters met paalkuilen wisten de
archeologen ondermeer een oost-west georienteerde gebouwplattegrond (ca. 6,3 x 14
m), een opmerkelijke ronde constructie en
verschillende bijgebouwtjes (ev. spiekers) te
identificeren. Opvallend was ook dat windvallen eveneens aardewerk bevatten, waaronder een emmervormig potje versierd met
vingernagelindrukken.
Verspreid over het terrein werden ook
opnieuw silex artefacten en prehistorisch
aardewerk aangetroffen, maar het lijkt over
het algemeen om herwerkt materiaal uit de
ploeglaag of recentere vullingen te gaan.
Uit de middeleeuwen zijn voornamelijk
grachten en greppels bewaard, waarbij de
van west naar oost lopende grachtstructuur
met rechte wanden en een vlakke bodem het
meest in het oog springt. Mogelijk gaat het
hier om een zogenaamde ‘landweer’,
kilometerslange verdedigingswerken uit de
14de-15de eeuw die eerder gekend zijn uit
voorbeelden in Nederland en Duitsland. De
verwerking van het onderzoek is nog volop
bezig, zodat het nog wachten is op het
eindrapport om definitieve conclusies te
trekken.

ill. 2 Het proefsleuvenonderzoek aan de Nijverheidstraat te
Ingelmunster (RADAR)

Archeologische opgraving (07/10 –
20/11/2013)
De opgraving werd in het najaar van 2013
uitgevoerd door archeologen o.l.v. Tina
Bruyninckx van Monument Vandekerckhove
nv uit Ingelmunster. Over circa 5.000 m²
werd de teelaarde afgegraven met een
kraan, waarna de talrijke sterk uitgeloogde
en moeilijk zichtbare sporen konden
afgebakend worden. Het merendeel van
deze sporen hoort in de late ijzertijd tot
vroeg-Romeinse periode thuis, getuige de
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ill. 3 Het opgravingsvlak met de gecoupeerde sporen van de
circulaire structuur (RADAR)

Op maandag 21 oktober kregen de scholen
en de inwoners van Ingelmunster de kans
om de opgraving van nabij te komen bekijken. In totaal bezochten 120 leerlingen uit
het basisonderwijs en 35 geïnteresseerden –
waaronder de enthousiaste leden van de
vzw Deuoxtonion – de site.
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ill. 4 Een emmervormig potje versierd met vingernagelindrukken uit de late ijzertijd (RADAR)

2. Archeologisch onderzoek aan de
Bietstraat (Roeselare)

een vlakdekkende opgraving door een team
archeologen o.l.v. Dieter Demey (Ruben
Willaert bvba).
Centraal in de vraagstelling staat de
ontginning van het terrein die ergens in de
middeleeuwen een aanvang kende. Tijdens
het archeologisch onderzoek werden immers
geen gebouwstructuren aangetroffen, maar
diende men voort te gaan op de omvangrijke
systemen van grachten en greppels. Zo
werd een netwerk van perceelsgreppels rond
kleinere, onregelmatige kavels blootgelegd
die zich op basis van het aardewerk in de
late middeleeuwen (13de-14de eeuw) situeert.

ill. 5 De opgraving aan de Bietstraat te Roeselare
(RADAR)

In het najaar van 2013 vond een archeologisch onderzoek plaats rond de hoeve ‘Ter
Biest’ langs de Bietstraat en de Oostnieuwkerksesteenweg in Roeselare. De
West-Vlaamse Intercommunale (WVI) plant
hier immers de industriezone ‘West-Noord’ in
de buurt van de verbrandingsoven van
MIROM.
Een
proefsleuvenonderzoek
(Reniere e.a. 2012) in het voorjaar van 2012
had reeds aangetoond dat er sporen uit de
volle en late middeleeuwen aanwezig zijn en
deze zouden verder onderzocht worden met
WAK 81 (2014)

ill. 6 Het opgravingsvlak met vooraan de aflijning van de
waterput uit de 13de-14de eeuw (RADAR)
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Ook de enige waterput op de site kan in
deze periode geplaatst worden. In de nieuwe
tijd (16de-17de eeuw) komt een nieuwe
grachtensysteem in gebruik die grotere,
rechthoekige percelen afbakent. Enkele
poelen werden aan het einde van deze
periode opgevuld. De eerder natte context
van deze sporen zorgde voor een goede
bewaring van kwetsbare vondsten, zoals het
lemmet van een mes en een houten
kommetje. Een laatste indeling van het
landschap betreft brede grachten uit de 19de20ste eeuw en enkele geassocieerde poelen.

troffen. Verder werd ook een houtskoolmeiler
onderzocht, waarvan de datering zal
uitmaken of het geassocieerd kan worden
met de middeleeuwse ontginning of met
oudere activiteiten. Meest in het oog
springend is echter het veelvuldig voorkomen van munitievondsten uit WOI, afkomstig van gevechten rond de FlandernStellung aan de vooravond van de bevrijding
van Roeselare.

ill. 8 Het opgravingsvlak met vooraan een bomkrater
met obus uit WOI en op de achtergrond hoeve Ter
Biest (RADAR)
ill. 7 Het opgravingsvlak met vooraan de aflijning van de
waterput uit de 13de-14de eeuw (RADAR)

Gezien de afwezigheid van bewoningssporen binnen het opgravingsvlak wordt
oudere bewoning op de locatie van de
huidige hoeve Ter Biest gesitueerd.
Los van dit landontginningsverhaal werden
enkele verspreide silex artefacten aange-

Op woensdag 23, donderdag 24 en vrijdag
25 oktober konden de scholen en inwoners
van Roeselare kennis maken met het
archeologisch onderzoek. In totaal bezochten circa 280 leerlingen uit het basisonderwijs en een 40-tal geïnteresseerden –
waaronder een aantal V.O.B.o.W.-leden – de
site.

ill. 9 Het proefsleuvenonderzoek aan de Hazelaarstraat te Izegem met op de voorgrond het mogelijke
brandrestengraf (RADAR)
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3. Proefsleuvenonderzoek aan de
Hazelaarstraat (Izegem)
In het voorjaar van 2013 (21/01 – 21/02)
werd een proefsleuvenonderzoek (Wuyts
e.a. 2013) uitgevoerd op een circa 8,1
hectare groot terrein aan de Hazelaarstraat
te Izegem, waar Matexi nv een verkaveling
wenst te realiseren. De archeologen o.l.v.
Frederik Wuyts (GATE bvba) troffen
greppels, grachten en kuilen aan die deels
als laatmiddeleeuws tot vroegmodern
kunnen bestempeld worden. Een aantal
sporen, waaronder een bleke greppel die
een rechte hoek maakt, een houtskoolmeiler
en een mogelijk brandrestengraf, konden
niet nader gedateerd worden. Stalen van
houtskool werden genomen voor antracologisch onderzoek en C14-datering, maar
vooralsnog ontbreken de nodige fondsen om
deze sporen verder te valoriseren. Het
terrein werd vrijgegeven voor verkaveling.

chips en verbrande graankorrels. Het
daaropvolgende
proefsleuvenonderzoek
(03/06 – 05/06/2013, Bruyninckx e.a. 2013b)
stond o.l.v. Tina Bruyninckx (Monument nv).

ill. 11 Het proefsleuvenonderzoek aan het
bufferbekken langs de Heirweg te Beveren (RADAR)

Naast wat recentere afvalkuilen werden
slechts een oudere greppel en zes
paalsporen aangesneden, waaruit wat
handgevormd aardewerk kwam.

4. Proefsleuvenonderzoek aan de
Heirweg (Roeselare-Beveren)
5. Proefsleuvenonderzoek aan de
Gitsbergstraat (Hooglede-Gits)
Naar aanleiding van de uitbreiding van het
Woonzorgcentrum Ter Linde aan de
Gitsbergstraat te Gits werd een proefsleuvenonderzoek (30/09 – 01/10/2013, Gierts
e.a. 2013) uitgevoerd door archeologen o.l.v.
Ilse Gierts (BAAC Vlaanderen).

ill. 10 Het booronderzoek aan het bufferbekken langs
de Heirweg te Beveren (RADAR)

Aan de Heirweg in Beveren had de stad
Roeselare een bufferbekken gepland op de
samenvloeiing van de Krommebeek en de
Vannestenbeek, een uitermate gunstige locatie voor menselijke aanwezigheid. Begin
2013 werd daarom een booronderzoek (De
Brant e.a. 2013) in een verspringend
driehoeksgrid van 10 x 12 m met plaatselijke
verdichting uitgevoerd door archeologen
o.l.v. Raph De Brant (GATE bvba). Uit de
circa 150 boringen kwamen slechts enkele
prehistorische indicaties in de vorm van silex
WAK 81 (2014)

ill. 12 De aanleg van een coupe op de site met
walgracht in de tuin van WZC Ter Linde te Gits
(RADAR)

Historische kaarten lokaliseerden hier een
voormalige site met walgracht en het
onderzoek diende de gaafheid te controleren
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en een algemene datering aan de site te
geven. Ondermeer via een coupe op de
walgracht werden de oudste afzettingen in
de 14de-15de eeuw gedateerd, overeenkomstig de oudste kuilen op het wooneiland.
Verdere opvulling gebeurde in de 17de-18de
eeuw en opgave van de site eind 19de eeuw.

Recente afgravingen en ophogingen hebben
de site verder grotendeels verstoord. Het
terrein werd vrijgegeven.
Kijk voor verdere informatie zeker eens op
de website van RADAR:
http://www.bieradar.be/projecten
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ARCHEO KNIPSELS
Samenstelling: Jozef Goderis met medewerking van Johan Buyse, Ferdy Callewaert, Jef
Eloy, Hendrik Hameeuw en Jos Vanackere.
Binnenland: Beveren (Roeselare), Bredene, Mespelare (Dendermonde), Poeke (Aalter),
Roeselare (2).
Buitenland: Dmanisi (Georgië), Egypte (2), Galilea (Israël), Kenia, Pompeï, Spanje, Tibet.
oktober 2013
1. Draulands D.: De spookmensen van de
prehistorie
Nieuw onderzoek wijst uit dat er waarschijnlijk minder mensensoorten zijn geweest dan paleontologen aannemen. De
menselijke voorgeschiedenis was rechtlijniger dan gedacht. Dat is geen verrassend
nieuws voor wie kijkt naar de diversiteit in
het huidige mensbeeld.

de mensheid bestudeert. Het siert wetenschappers dat ze de tijd nemen om verdedigbare conclusies te trekken uit hun
vondsten.
Er is een kluwen ontstaan van voorhistorische mensensoorten, soms beschreven op basis van niet meer dan één schedelfragmentje. Zo zouden er twee miljoen jaar
geleden, in de schemerzone van het ontstaan van het geslacht Homo, waar wij als
moderne mens misschien het orgelpunt van
zijn, liefst een vijftal soorten mensen samen
op aarde hebben geleefd in Afrika. Van
daaruit begon een anderhalf miljoen jaar
geleden de genaamde homo erectus aan
een veroveringstocht van een groot deel van
de wereld. Alleen in Australië en Amerika
geraakte hij niet.
De erectus vormt nu een controverse onder
wetenschappers. Ze wordt gevoed door een
analyse in het vakblad Science van vijf
schedels gevonden in een opgraving in het
dorpje Dmanisi in Georgië.
www.knack.be 30 oktober 2013 p. 90 en 91.

Paleontologie staat niet bekend om haar
snelheid, maar dat hoeft niet als je de
miljoenen jaren lange voorgeschiedenis van
WAK 81 (2014)
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2. Draulands D.: Opgravingen illustreren dat
de moderne beschaving zich ontwikkelde
lang voor er van landbouw sprake was.
Op heden is men ervan overtuigd dat het
opduiken van moderne vormen van beschaving hand in hand gaan met de ontwikkeling
van landbouw. (recente analyse in New
Scientist). In het Midden Oosten , algemeen
beschouwd als de bakermat van zowel de
moderne beschaving als de landbouw,
leveren opgravingen sterke aanwijzingen
voor het feit dat er al complexe structuren,
zoals torens en amfitheaters gebouwd
werden vóór er van landbouw sprake was.
Sommige van die sites zouden meer dan
11.000 jaar oud zijn, terwijl wordt aangenomen dat de eerste solide landbouwexperimenten jonger zijn dan 10.000 jaar.
Men sleutelt nu aan de opvatting waarin
jagers-verzamelaars soms op een centraal
punt bijeenkwamen om o.m. informatie uit te
wisselen en dat landbouw misschien op die
plaatsen ontstond als een manier om niet
meer te hoeven vertrekken. Het is eveneens
mogelijk dat jagers-verzamelaars in die late
fase zo efficiënt werden dat ze niet meer
hoefden rond te zwerven. Rond het meer
van Galilea in Israël zijn er recent nederzettingen met lemen hutten beschreven, die
meer dan 20.000 jaar oud zouden zijn. Dat is
veel ouder dan wat tot dusver aan nederzettingen bekend was. Sommige analisten
speculeren over de mogelijkheid dat de nood
tot ontmoetingen met andere mensen, die
vandaag leven in een stad zoveel aantrekkelijker maken dan op het platteland.
Interacties en sociale bijeenkomsten dus, al
vrij vroeg in onze geschiedenis.
www.knack.be 30 oktober 2013 p.92.

november 2013
3. (gn): Toetanchamon stierf in race met
strijdwagens
De beroemdste Egyptische farao stierf in
1323 vóór Chr. bij een ongeval met een
strijdwagen. Dat is de hypothese van Britse
wetenschappers na een autopsie van de
stoffelijke resten van farao Toetanchamon.
De lijkschouwers ontdekten eerst zware
verwondingen over de hele linkerzijde. Na
een reconstructie door autocrash-experts
kwamen ze tot de conclusie dat de 19-jarige
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farao om het leven kwam toen hij zittend op
zijn knieën tijdens een strijdwagenrace in zijn
flank werd geraakt door het wiel van een
andere strijdwagen. De jonge farao was
kansloos. De klap had enkele ribben en een
heup verbrijzeld en zijn hart verpletterd.
HNB. ma. 04.11.2013 p.18.
4. (cka) Kat bestaat mogelijk al 6 miljoen
jaar.
In Tibet is de oudste katachtige ooit ontdekt,
althans het fossiel ervan. De fragmenten van
de schedel zijn liefst 4,1 tot 5,95 miljoen jaar
oud. De ontdekking werpt een nieuw licht op
de soort. Zo blijkt dat grote katten hun
origine hebben in Azië, en dus niet in Afrika
zoals eerder werd gedacht.
De bijna intacte schedel werd in 2010 in
Tibet gevonden. Chinese en Amerikaanse
paleontologen
onderzochten
de
overblijfselen. “De schedel behoort toe aan
een zus van de sneeuwluipaarden die
vandaag nog leven” zegt hoofdonderzoeker
Jack Iseng. Het dier kreeg de naam
Panthera blytheae, genoemd naar Blythe
Haaga, de dochter van een rijk koppel dat
het natuurhistorisch museum van Los
Angeles mee helpt onderhouden. Daar zal
het fossiel ook worden tentoongesteld.
De vorige oudste kat werd in de jaren ’70
gevonden in Tanzania, maar die was
“slechts” 3,6 miljoen jaar oud. HNB do.
14.11.2013 p.16
5. VAN DOOREN P.: Egyptenaren
mummificeerden hun spareribs.
De Egyptenaren behandelden de spareribs
die mee het graf ingingen op een vergelijkbare manier als de mensen. Soms zelfs
beter. Na de dood gaat het leven gewoon
door. Daar waren de Egyptenaren van overtuigd. Het was dus zaak om ook aan gene
zijde over je lichaam te kunnen beschikken,
liefst zo lang mogelijk. Je kon dus maar
beter goed gebalsemd het hiernamaals
betreden, met de nodige rijkdommen en met
eten en drinken.
Dat voedsel moest dus ook gebalsemd
worden, of in ieder geval zo lang mogelijk
bewaard kunnen worden. In talloze Egyptische graven zijn brood, granen, fruit, wijn,
bier, olie, vlees en gevogelte gevonden.
Toetanchamon had 48 gebeeldhouwde kistjes met rundvlees en eend mee voor onderWAK 81 (2014)

weg. Hoe dat vlees precies bewaard werd,
daarover is niet al te veel geweten. Egyptologen zijn nu eenmaal geen organische chemici, schrijven twee Britse organische chemici in PNAS. Katherine Clark en Richard
Evershed rapporteren hierover.
In sommige gevallen ging het om simpel
gedroogd vlees, uitdrogen in natriumhydroxide en zout, was ook de basisbehandeling waarmee het balsemen van
mensen begon. Bij arme mensen stopte de
behandeling daar, bij rijken kwamen er nog
geurige kruiden, een reeks oliën, alcohol,
bijenwas, bitumen en harsen aan te pas.

Een kistje met gebalsemde spareribs en röntgenfoto
van de spareribs

Maar het summum bleken de spareribs uit
het graf van Yuya en Tjuiu (tussen 1386 en
1349 vóór Chr.). Die waren behandeld met
een mengsel van vetten, bijenwas en hars
van de terpentijnboom. Vooral dat laatste
was een duur ingrediënt dat zelfs bij de
meeste mummies van mensen niet werd
gebruikt.
DS. di. 19.11.2013 p. D8
6. VVHR: De andere kant van het front.
Elf gemeenten uit de regio Roeselare
bundelen in het kader van de herdenking
rond 100 jaar W.O.I de krachten onder de
noemer “veertien-achttien”. Via diverse
projecten willen ze de aandacht vestigen op
de manier waarop de mensen leefden onder
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de Duitse bezetting aan de andere kant van
het front.
De Streekkrant 03.12.2013 p.1
7. Loy M.: Cultureel erfgoed onder water
Het Belgisch deel van de Noordzee – zeg
maar onze elfde provincie ter grootte van
West-Vlaanderen – is een heus scheepskerkhof. Niet te verwonderen ook: al eeuwen
is dat deel van de Noordzee een van de
drukste scheepvaartroutes ter wereld.
Stormweer, zandbanken en verraderlijke
stromingen, kapers en piraten: de zee voor
onze kust is er eentje met karakter. Vandaar
de vele wrakken op haar bodem. “Een aantal
van de gezonken schepen willen we als
cultureel erfgoed beschermen” zegt minister
van de Noordzee Johan Vande Lanotte.
Daarom heeft de federale regering op 21
november een wrakkenwet goedgekeurd die
alle cultureel erfgoed onder water moet
beschermen, dit in overeenstemming met
het UNESCO-verdrag ter bescherming van
maritiem erfgoed.
Vondstmeldingen
De wrakkenwet slaat, in overeenstemming
met het UNESCO-verdrag, op alle cultureel
erfgoed dat minstens 100 jaar in zee ligt in
de exclusief economische zone. “Maar we
gaan nog verder. In de territoriale zee, waar
België volledige soevereiniteit geniet, kan
door deze nieuwe wet ook erfgoed dat zich
minder dan 100 jaar onder water bevindt
beschermd worden” aldus Vande Lanotte.
Een terechte uitbreiding want in dat gebied
tot 20 km buiten de kust liggen honderden
wrakken uit W.O.I en II: duikboten, torpedoboten, vliegtuigen, vrachtschepen ..”.
“Indien de vinder vermoedt dat zijn vondst
cultureel erfgoed is, moet hij dit melden bij
mij” zegt gouverneur Carl Decaluwé. “Als
gouverneur van West-Vlaanderen ben ik nu
bij wet ook de ontvanger. En ik fungeer niet
alleen als meldpunt voor vondsten. Ik moet
ook registreren en een advies bezorgen aan
de minister van de Noordzee of de vondst al
of niet cultureel belangwekkend is”.
De gouverneur kan hiervoor het advies
inwinnen van het Vlaams Instituut voor
Onroerend Erfgoed. Uiteindelijk beslist de
minister of de vondst wordt beschermd en al
of niet op de gevonden locatie blijft rusten.

37

Nadien moet de gouverneur dit bekend
maken op een website en ook UNESCO
hiervan op de hoogte brengen.

Rechts Tomas Termote, links zijn vader

Te laat
“Het is goed dat er een wettelijke regeling
komt op het onder water erfgoed en dus op
de wrakken” zegt maritiem archeoloog en
duiker Tomas Termote uit Bredene. “Maar
de wet die straks van kracht wordt, komt in
feite 50 jaar te laat. Sinds de opkomst van
de boomkorvisserij hebben de vistuigen erg
veel wrakken – vooral van vliegtuigen – stuk
geploegd”.
Tomas Termote heeft zelf zowat 280
wrakken in kaart gebracht en uitvoerig
beschreven in zijn standaardwerk Schatten
en scheepswrakken (Davidsfonds 2009).
“Het oudste wrak dat ik kon identificeren
dateert van ca. 1580. En ik schat dat er nog
30% van alle wrakken niet geïdentificeerd
zijn”. Het duiken naar wrakken in onze zee is
geen evidente opgave: Sterke stromingen,
zichtbaarheid en sterke wind beperken het
aantal duikoperaties tot de zomermaanden.
Krant van West-Vlaanderen - De Weekbode
vr. 29.11.2013 p.10.
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8. Van Dooren P.: Historici en kernfysici
vechten om Romeins lood.
Dat historici zich interesseren aan lood uit
gezonken Romeinse schepen, lijkt logisch.
Maar waarom zijn fysici en scheikundigen zo
tuk op het archeologisch goed? Wel, sinds
de Amerikaanse kernproeven uit de jaren
zestig in openlucht zitten die met een
probleem: er is geen niet-radioactief lood
meer te vinden. En hoe ga je gevoelige
metingen van radioactiviteit afschermen van
kosmische straling en andere invloeden uit
de buitenwereld als net lood die invloeden
moet buiten houden, maar dan zelf
radioactief blijkt te zijn?
Of om het even specifiek naar archeologie te
trekken: Hoe ga je betrouwbare dateringen
doen van oude vondsten als je geen C14 of
andere dateringstechnieken meer kunt
gebruiken, omdat je de meting niet kunt
beschermen tegen beïnvloeding van buiten
af? Hoe ga je speuren naar de basiswetten
van de materie, als je niet zeker bent dat wat
je ziet en meet dat uit je deeltjesversneller
komt en niet van buitenuit komt omdat je
loden beschermlaag zelf gecontamineerd is?
Het antwoord: oud lood, dat ten tijde van de
kernproeven nog in de grond zat of ergens
onder water lag, goed afgeschermd van
vervuiling met de radioactieve lood-isotoop
210Pb. Want, nieuw gewonnen lood
vanonder de grond wordt zeldzaam: er zijn
niet zoveel loodmijnen meer actief. In de
gewone industriële productie komt het
grootste deel van het lood dus voort uit
recyclage, maar dus recyclage van
radioactief vervuild lood. Daar dit maar lage
radioactieve concentraties heeft, geen
probleem voor de meeste toepassingen,
maar is het voor precisiemetingen,
onbruikbaar.
De ideale bron is dus archeologisch lood, dat
de jongste halve eeuw niet boven de grond
of boven water is geweest: oude kogels,
lijkkisten, waterleidingen, … . En dus zeker
gezonken scheepsladingen met lood. Zo
vervoerden de Romeinen dit goed bewerkbare metaal voor hun waterleidingen, aquaducten, daken, watertanks, eetgerei, wapens
en munitie over hun ganse rijk. En daarbij
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bleven de blokken ook wel eens een hele tijd
in de schepen in gebruik als ballast, om
ongeladen schepen toch nog een stabiele
ligging in het water te geven. En uiteraard,
niet alle schepen bereikten altijd hun
bestemming.

aan boord, die voor een groot deel door
schattenjagers en louche handelaars werden
opgevist.Voor de archeologen zat er niet
veel anders op dan naar boven te brengen
wat de dieven in hun haast hadden laten
vallen.

Dilemma
Tweeduizend jaar geleden zonk een
Romeins schip met 33 ton lood uit de
loodmijnen van Cartagena voor de kust van
Sardinië. Meer dan 1000 van die blokken zijn
intussen terecht gekomen in de neutrino detector Cuore in Gran Sasso, Italië, met
toestemming van de archeologen.

De regionale regering van Alicante besliste
om een kooi rond het wrak te bouwen, om
verdere plundering onmogelijk te maken.
Daarmee blijven de paar ton scheepsballast
alvast beschermd. De blokken dragen de
zegel IMP. GER. AUG., wat erop wijst dat
het schip, loodblokken inclusief, het
eigendom was van keizers Caligula,
Claudius of Nero.

Lood uit een schip dat in de 18de eeuw zonk
voor de Franse kust zit nu in een
Amerikaans project in Minnesota dat probeert te achterhalen waaruit ‘donkere
materie’ bestaat. Trouwens, in goed
vertrouwen gekocht bij schattenjagers die
het schip opdoken en de inhoud – onder de
neus van de Franse autoriteiten – konden
uitvoeren.
Bij Cuore hebben ze de vrede met de
archeologen bewaard door de minst goed
geconserveerde blokken te gebruiken, en de
inscripties eruit te snijden en te bewaren.
Maar het dilemma blijft: mogen we cultureel
erfgoed opofferen voor de moderne
wetenschap, mogen we een deel van ons
verleden vernietigen om meer te weten te
komen in onze toekomst? Of, als we denken
aan C14 dateringen, eigenlijk ook over ons
verleden.

De Bou Ferrer ballasten uit lood

Bou Ferrer, een Romeins schip
De zaak werd acuut met de Bou Ferrer, een
27m lang Romeins schip dat voor de
Spaanse kust bij Alicante ontdekt werd door
twee amateurduikers. Het had 2500 amforen
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Mag je zoiets opofferen aan het soort
onderzoek waarvoor onze landgenoot
François Englert op 10 december ll de
Nobelprijs kreeg? Onderwater-archeologe
Elena Perez-Alvaro en fysicus Fernando
González Zalba roepen in het vakblad
Rosetta hun vakgenoten alvast op om over
het probleem na te denken, eer er ruzie van
komt.
DS di. 03.12.2013 p. D8 wetenschap.
9. X.: De teletijdmachine
Een reeks bestemmingen met een geschiedenis: (openingstijden worden in het artikel
telkens aangegeven)
- Aubechies (nabij Beloeil in Henegouwen)
als het ware een prehistorisch Bokrijk. (5000
BP)
- Van Bouillon tot Jeruzalem (1096)
- Dino’s uit de koolmijn. (Bernisart in Henegouwen) (125 miljoen jaar geleden)
- Wat volgt en wat voorafging: grafheuvels in
de regio Tongeren. 54 vóór Chr.
- Het Gravensteen van Gent: Fhilips van
Elzas en zijn tweede echtgenote: Mathilde.
(1180)
- Waterloo zoals het was. (1815).
HNB. we. 14-15.12.2013 p. 18-19
10. Van Dooren P.: Middelvinger maakt ons
mens.
Een internationale groep wetenschappers
meldt in Nature dat hij het DNA van de
Neanderthalers nu met nauwkeurigheid heeft
kunnen aflezen, dank zij een extra
teenkootje, aangetroffen in 2010. Daarmee
hebben de onderzoekers een lijst van 87
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genen die ons, moderne mensen, onderscheidt van onze neefjes de Neanderthalers.
Maar moderne mensen en Neanderthalers
zijn allebei mensensoorten, die afstammen
van een gemeenschappelijke voorouder,
Homo erectus, die zich ook al mens mocht
noemen. En, schrijven weer andere onderzoekers in PNAS, ook die Homo erectus had
blijkbaar al wat ons vandaag van de andere
apen onderscheidt: een priemvormig uitsteeksel op het derde middenhandsbeentje.

De antropologen vonden het botje in de
buurt van sites waar het oudste type stenen
werktuigen is gevonden, Het ‘Acheuléen’,
met vuistbijlen van ruim 1,6 miljoen jaar oud.
Handbeentjes van fossiele voorouders van
ons die ouder zijn dan 1,8 miljoen jaar,
vertonen die priem niet. Ergens tussen 1,8
en 1,4 miljoen jaar geleden zijn we dus
“handig” geworden.
DS. ma. 23.12.2013 p.D8
januari 2014

Dat is het bot in onze handpalm dat onze
middenvinger ondersteunt, en dat zich
dankzij die priem kan vastzetten in onze
pols. Daardoor wordt onze hand een stuk
handiger en zijn wij in staat om werktuigen te
gebruiken.

Carol Ward en collega’s ontdekten in Kenia
een middenhandsbeentje van 1,42 miljoen
jaar oud, met priemvormig uitsteeksel, waarmee ze die eigenschap in één klap ruim een
half miljoen ouder maken dan tot nu toe
gedacht. Goed met werktuigen kunnen
omgaan lijkt dus echt wel belangrijk geweest
te zijn in onze opgang tot heerser van de
aarde. Doordat wij onze hand kunnen
vastklikken op onze pols, kunnen wij veel
meer kracht zetten om met duim en vingers
iets vast te grijpen.

11. (blg): Inwoners Pompeï aten giraf en
flamingo
Op het menu van de laatste maaltijd van de
antieke stad Pompeï, voor de verwoesting
uitbrak van de vulkaan Vesuvius in 79 na
Chr., stond giraffenvlees. Archeologen van
de universiteit van Cincinnati doorzochten
meer dan tien jaar lang twee wijken van de
verwoeste stad, waar zich zo’n twintig
restaurants bevonden. Blijkt dat de
Pompejanen exotische maaltijden leken te
appreciëren, zoals roze flamingo, giraf en
zee-egel. De levenskwaliteit in de stad was
in het algemeen hoog, aldus de onderzoekers.
HNB p.12 en DS 09.01.2014.
12. Lehoucq N.: Toevalsvondst van formaat:
In de kerk van Mespelare werden muurschilderingen uit 1403 ontdekt.

In de Sint - Aldegondiskerk van Mespelare,
een deelgemeente van Dendermonde, werd
een reusachtige muurschildering uit 1403
ontdekt. Het betreft wellicht een afbeelding
van de heilige Aldegondis, patroonheilige
van Mespelare. Ook elders in de kerk zijn
muurschilderingen aangetroffen, vermoedelijk uit de 16de eeuw. Gespecialiseerde
restaurateurs bestuderen hoe ze de
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muurschilderingen
bewaren.

kunnen

herstellen

en

In de kerk zijn al enige tijd werken aan de
gang. “Die brachten ons een verrassing van
formaat” zegt Raf Meganck, penningmeester
van de plaatselijke kerkfabriek. Bijna overal
in de kerk vonden we op de muren en
gewelven geschilderde decoratie, onder
lagen pleister of verscholen onder de
lambrisering. Er werden restanten van geschilderde lambriseringen uit de vroege 15de
eeuw gevonden”. Deskundigen gaan ervan
uit dat de muurschilderingen aangebracht
werden naar aanleiding van belangrijke
verbouwingswerken aan de kerk op het
einde van de 14de en begin van de 15de
eeuw. De zijkoren en het hoogkoor werden
toen verbouwd.
HNB en Kerknet 02.01.2014 Kerk & leven
Cultuur p.6
13. avr: Expo toont archeologisch verleden
Beveren
Bij de dienst cultuur in de Zuidstraat is het
hele jaar een stukje Beverse geschiedenis te
zien.Het gaat om archeologische vondsten
die werden gedaan in de loop der jaren. De
ondergrondse geschiedenis van Beveren
komt zo bovengronds.
Er zijn o.m. gebruiksvoorwerpen uit de
prehistorie te bewonderen. Het gaat om
werktuigen uit de midden – en nieuwe
steentijd, circa 8500 tot 2600 vóór Chr.
Amfoor en waterput
Het kroonstuk van de tentoonstelling stamt
uit de Romeinse periode. Potscherven
gevonden in 2011 werden gemonteerd tot
een Romeinse amfoor. Met beeldmateriaal
worden ook de Karolingische waterput en
drie post - middeleeuwse kuilen getoond. Die
werden gevonden in 2006 tijdens werken
tussen de Onledemolenstraat en de
Beversesteenweg.
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De archeologische tentoonstelling is het hele
jaar te bezoeken en te bezichtigen. De
dienst cultuur is elke werkdag open van 8.30
tot 12 uur. Ook op maandagnamiddag zijn
de deuren open. De tentoonstelling is een
initiatief van de archeologische kring
V.O.B.o.W-WAR en de dienst Cultuur.
HNB. do. 16.01.2014 p.29

In de loop der jaren hadden verschillende
archeologische opgravingen plaats in de gemeente.
Foto J.Goderis.

14. Snick C.: Gezocht: vrijwiligers om
skeletten af te borstelen.
Archeologen doen een vreemde oproep. In
Poeke (Aalter) zijn archeologen op zoek
naar niet-gevoelige zielen die 117 menselijke
skeletten
willen
reinigen.
“Die
zijn
opgegraven in Deinze en gaan naar de VUB
voor onderzoek” zegt archeologe Liesbeth
Messiaen. “Maar eerst moeten we er een
laag aarde vanaf krijgen”.
HNB do. 23.01.2014 p.17.

De Streeekkrant
DS = De Standaard
DW= De Weekbode Kr. v. W.VL. Krant van
West-Vlaanderen
HNB = Het Nieuwsblad
KERKNET
KNACK
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ARCHEO-TENTOON
Samenstelling: Jozef Goderis
België
GENT
t/m 30.06.2014
Oorlog & Trauma – Soldaten en
Psychiaters 1924-2014
Museum Dr. Guislain, Jozef Guislainstraat
43, Gent
IEPER
t/m 30.06.2014
Oorlog & Trauma – Medische Zorg in de
Eerste Wereldoorlog
De organisatie van de algemene medische
zorg aan het front tijdens de Eerste
Wereldoorlog.
Lakenhallen, Grote Markt 34, 8900 Ieper
www.inflandersfields.be tel. 057. 23.92.20
LUIK
t/m 16.303.2014
Châsses du Moyen Âge à nos jours
Archéoforum Place Saint-Lambert 4000 Luik
tel. 042.50.93.70
ROESELARE
t/m 31.12.2014
Beveren onderste boven
Collectie van de familie Naert – Sagaert.
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Blikvanger: montages van een GalloRomeinse kruikamfoor uit de 2de eeuw.
Realisatie: V.O.B.o.W. & WAR in
samenwerking met de Dienst Cultuur
Roeselare.
Gratis toegang tijdens de kantooruren van
de Dienst Cultuur.
Elke werkdag van 8.30 tot 12u. en op
maandagnamiddag ook van 14 tot 18u.
tel. Dienst Cultuur 051/26.24.00
cultuur@roeselare.be en Jozef Goderis
051/22.27.20 www.vobow.be

SINT NIKLAAS
t/m 23.03.2014
Goden, graven en farao’s. Het oude
Egypte in het exlibris.
Exlibrissen bieden verrassende nieuwe
beelden van de geschiedenis, de cultuur en
godsdienst in het oude Egypte.
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Internationaal Exlibriscentrum Zwijgershoek
14, 9100 Sint Niklaas.
tel. 03/760.37.70 www.sint-niklaas.be
TREIGNES (Viroinval)
t/m 21.04.2014
Vestiges gallo-romains dans la vallée des
Eaux-Vives
Rue de la Gare, 28, 5670 Treignes
(Viroinval)
tel. 060.39.02.43

ASSEN
t/m 31.08.2014
Mummies, Over leven na de dood
Drents Museum, Brink 1
LEIDEN
t/m 23.03.2014
Petra
Wonder in de woestijn
Rijksmuseum van Oudheden,
Rapenburg 28

TURNHOUT
t/m 02.03.2014
Vondsten vertellen – Archeologische
parels uit de Antwerpse Kempen.
Overzichtstentoonstelling over tien jaar
ADAK (Archeologische Dienst Antwerpse
Kempen)
Begijnenstraat 28, 2300 Turnhout. Tram 41 Taxandriamuseum
tel. 014.43.63.35 www.taxandriamuseum.be
Nederland
AMSTERDAM
07.02. t/m 18.05.2014

Frankrijk
BORDEAUX
t/m 30.03.2014
Verres d’ usage et d’ apparat, de la
Renaissance au XIXe siècle
Musée des Arts décoratifs, Rue Bouffard,
33000 Bordeaux. tel. 05.56.10.14.00
CHÂTILLON-SUR-SEINE
t/m 15.03.2014
Histoire de sceaux
Musée du pays Châtillonnais, 14 rue de la
Libération, 21400 Châtillon-sur-Seine.
tel. 03.80.91.24.67

De Krim, goud en geheimen van de
Zwarte Zee
Allard Pierson Museum – Amsterdam
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CLAMECY
t/m 29.09.14
Chevroches, à la croisée des voies
antiques
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Musée d’ art et d’ Histoire Romain Rolland,
avenue de la République, 58.500 Clamecy
tel. 03.86.27.17.99
LOUVRE – LENS
t/m 10.03.2014

10 ans d’ archéologie en Périgord galloromain.
Vesunna Sitte 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
STRASBOURG
t/m 31.12.2014
A L’est, du nouveau! Archéologie de la
Grande Guerre en Alsace et en Lorraine.
Musée archéologique, Palais Rohan, 2 place
du Chateau, 67000 Strasburg.
tel. 03.88.52.50.00
TOULOUSE
t/m 21.09.2014
Permis de construire. Des Romains chez
les Gaulois.
Musée Saint-Raymond, Musée des
Antiques, 1ter place Saint-Sernin, 31.000
Toulouse.
tel. 05.61.22.31.44

De Etrusken en de Middellandse Zee. De
stad Ceverteri.
De Etruskische beschaving in de context van
het Middellandse Zeegebied, door de
geschiedenis van Ceverteri, een van haar
grootste steden.
Rue Paul Bert, Lens 03.21.18.62.62
PARIS
1. t/m 02.03.2014
De Rouge et de Noire.
Les vases grecs de la collection de
Luynes.
Bibliothèque nationale de France, Site
Richelieu, 5 rue Vivienne, 75002 Paris.
tel. 01.53.79.59.59
2. t/m 31.12.2014
Sur les traces des premiers Parisiens
Hotel Carnavalet, 23 rue de Sévigné, 75003
Paris. tel. 01.44.59.58.58
PÉRIGUEUX
t/m 02.03.2014
Quoi de neuf chez les Pétrucores?
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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
Monaco
t/m 28.02.2014
Dessine-moi un bison
Sur la tracé des premiers artistes …
Musée d’ Anthropologie préhistorique ,
56 bis Boulevard du Jardin Exotique

Duitsland
FREIBURG
t/m 25.05.2014
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Baustelle Gotik
Das Freiburger Münster,
Augustinermuseum, Augustinerplatz
GLAUBURG
t/m 31.03.2014
Mit Hightech auf den Spuren der Kelten
Keltenwelt am Glauberg, Am Glauberg 1
HALLE (SAALE)
t/m 18.05.2014
3300 BC
Mysteriöse Steinzeittote und ihre Welt.
Landesmuseum für Vorgeschichte Halle,
Richard-Wagner-Strasse 9

Kulte und Religionen im Römischen Reich
Badisches Landesmuseum, Schloss
METTMANN
t/m 22.04.2014
Mumien – Reise in die Unsterblichkeit
Neanderthal Museum, Talstrasse 300
MÜNCHEN
t/m 23.03.2014
Pompeji – Leben auf dem Vulkan
Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung,
Theantinerstrasse 8
SCHLESWIG
tot april 2015
Das Nydamboot / Nydambäden
versenkt – entdeckt – erforscht.
Archäologisches Landesmuseum, Schloss
Gottorf, Schlossinsel 1
STUTTGART
t/m 16.03.2014
INKA – Könige der Anden
Linden-Museum Stuttgart, Staatliches
Museum für Völkerkunde, Hegelplatz 1
TRIER
t/m 22.04.2014
Goldene Zeiten
20-jähriges Fundjubiläum des Grössten
Goldschtzes der römischen Kaiserzeit.
Rheinisches Landesmuseum trier, Weimarer
Allee 1

HERNE
t/m 21.04.2014
Uruk – 5000 Jahre Megacity
LWL –Museum für Archäeologie,
Europaplatz 1
KARLSRUHE
t/m 18.05.2014
Imperium der Götter: Isis – Mithras –
Christus
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Groot-Brittannië
LONDEN
t/m 23.03.2014
Beyond El Dorado
Power en gold in ancient Colombia, British
Museum,
Great Russell Street.
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3. Alba-la-Romaine, 32-41.
Cheikhmous A.: Syrië :Un patrimoine en
otage et sans protection, 42-55.
Blachère C.: Angkor Une autre forme de
beau, 56-65.
Pioda S: L’ Image et le pouvoir. Au siècle
des Antonins, 66-71.
nr 516 december 2013
Bensard E.: Maison Goupil. La folie des
paysages archéologiques, 14-17.
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Valois P.: Cerveteri. Dans le coeur des
Étrusques, 18-25.
Pioda S.: De Rouge e de Noir . L’ incroyable
collection du duc de Luynes, 26-31.
Vialet A.: L’ Europe. Avant l’ invention du
feu, 32-45.
Martiniani-Reber M.: Héros antiques. La
tapisserie flamande face à l’ archéologie,
46-53.
nr 517 januari 2014
Crançon S.: Eldorado Au-delà du mythe, 1021.
Jacquat C.: Fleurs des Pharaons. Couleurs
et parfums de milliers d’ années. 22-33.
Pioda S.: Antinoé. Dans les vrais drapés de
l’ Antiquité, 34-37.
Chevalier F.: Valence. Le renouveau du
musée, 38-45.
Fluck P. e.a.: Altenberg. Autopsie d’ une
mine médiévale, 46-57.
Landolt M. & Schnitzler B.: À l’Est, du
Nouveau! Archéologie de la Grande Guerre
en Alsace et en Loraine, 58-67.
Follain E. & Pitte D.: Ivry-la Bataille. Un
château à la fin du moyen Âge, 68-73.

DOSSIERS d’ ARCHÉOLOGIE
nr 359 september – oktober 2013
Trophées Romains et Colonne Trajane
- Victoires et défaites
- Célébration des conquëtes impériales
- Architecture et décor symbolique
H.S. (Hors série) Fréjus – Colonie romaine
et port de guerre. ( Fréjus ligt ten zuiden van
Cannes en Nice – Zuid Frankrijk).
Une ville portuaire et son territoire au
quotidien révélés par les archéologues.
L’ ARCHÉOLOGUE La revue de l’
Archéologie.
nr 127: Spectacles Antiques. september –
oktober – november 2013
nr 128: Héros, princes et princesses celtes.
december 2013 januari – februari 2014
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ARCHEOLOGIE MAGAZINE
GESCHIEDENIS
CULTUUR
–
EXPOSITIES – REIZEN
04. 2013 Speciaal nummer: De Dode
Zeerollen
Amkreutz L.: Nederland: Eeuwige elite.
Nieuw onderzoek naar twee Vorstengraven
uit de collectie van het RMO, 6-9
Geraerdts I.: Interview: Mikko Kriek, de
passie van een archeologisch illustrator,
14-17.
Lichtenberg, L.:
- Grieks –Romeins Judea p. 20-26
- De Dode Zeerollen. Vensters naar het
oude Judea. p.26-31
- De Dode Zeerollen in Assen. p. 32-34
Van Schalk A.: Duitsland: Ich bin ein
Mödlareuther. Restant van de Muur blijft
trekpleister, 35-37
Dekeersmaeker M.: Arabische voetsporen:
Het verhaal van een taal, 38-39.
Wagemakers B.: Nederland: Graven in een
visueel verleden. Het belang van nonprofessional fotomateriaal, 40-43.
X.: Belgisch Nieuws: Schrijvers van
contouren, 47.
Vermeulen J.: Turkije. Magnesia ad
Meandrum, 52-54.
05. 2013 Speciaal nummer: Het Domplein
in Utrecht.
Graven op het Domplein II wekt de wereld
onder de stad tot leven.
Het domplein in Utrecht. Etalage van 2000
jaar Nederland. Tekst: Initiatief domplein en
Lou Lichtenberg.
Graven op het Domplein. Archeoloog Herre
Wynia over de opgravingsgeschiedenis
p.25-31
Van Elten E.: Schatkamer Domplein II wekt
de wereld onder de stad tot leven, 32-34.
Raemaekers D.: Op zoek naar de
trechterbekercultuur. Nieuw onderzoek aan
de Nederlandse hunebedden, 35-37.
Dekeersmaeker M.: Wapens met een
verhaal, 38-39.
Kuipers J. J. B.: De Staats-Spaanse Linies
herleven op eigen benen, 40-43.
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06. 2013 Speciaal nummer: graven in
Zwolle
Bovengrondse erfgoedsporen. Impressie en
sporen van een rijke stadsgeschiedenis.
Op
bezoek
bij
de
Zwolse
stadsarcheologen. Opzet en resultaten van
het onderzoekswerk en panorama van een
kwart eeuw graven en vondsten in Zwolle .
Emerit S. vertaald en bewerkt door
Veldmeijer A.J. Muziek en muzikanten in
het oude Egypte, 40-43.

DE GROTE REDE
Uitgave Vlaams Instituut voor de zee
(VLIZ)

Lamsens E., 19 Oktober 1914, op de wijk De
Ruiter. Een schuwe maandag voor de
Duitsers!, 127-131
Goddeeris J., Oorlog en vrede deel 2 De
oorlogen onder Lod. XIV en Vrede van
Utrecht, 132-167.
Hoornaert G. †, Kerselaregoed, 168-172.
Goderis J., Rokersverenigingen in Roeselare
tijdens het interbellum –afl.3, 173-177.
Crombez K., Numismatiek. Roeselaarse
medailles en gedenkpenningen, 178-180.
Vanneste S., Roeselaarse Erfgoedkalender,
181.

IN DE STEIGERS
IWT Onderzoeksproject. Dr. Tine Missiaen.
Renard Centre of Marine Geology
Se Arch Archeologie in de Noordzee.
Januari 2013 - December 2016.
Het project is innovatief en multidisciplinair
en heeft twee duidelijke doelstellingen:
Doel 1: De ontwikkeling van een snelle en
kwaliteitsvolle
methodiek
voor
het
inschatten van het archeologisch potentieel
van gebieden op zee in de kustzone, die
door werken worden geaffecteerd.
Doel 2: De voorbereiding van een duidelijk
beleid en een goede wettelijke omkadering
van het marien archeologisch erfgoed,
zonder afbreuk te doen aan de
aangewezen economische exploitatie op
zee.
DE MUNTKLAPPER
EUROPEES
GENOOTSCHAP
VOOR
MUNT – EN PENNINGKUNDE
Driemaandelijks tijdschrift nr 80 oktober –
november – december 2013.
Vanhoudt H.: Dukaat van Albrecht en
Isabella (1600), 1-5.
ERFGOED ROESELARE
Driemaandelijks tijdschrift van de WestVlaamse
Gidsenkring afdeling Mandeldal en
K.G.O.G.R.O.
Jaargang 2 - nr 3: september – oktober –
november 2013

48

20ste jaargang 2013 nr 2
Cornilly J., 25 jaar Open Monumentendag in
West-Vlaanderen, 35-37.
Beernaert B.: Brugge. Er was eens… Een
kwarteeuw Open Monumentendag, 38-40.
Van Wonteghem E. & Lambert C.: Beernem.
25 jaar Open Monumentendag, een
terugblik, 41-44
Vanthuyne G.: De Panne. De Dumontwijk
brengt mensen samen, 45-49.
Meire M.: Oostende. De renovatie van het
voormalige
Postgebouw
tot
Cultuurcentrum. De Grote Post, 50-51.
Constandt M.: Middelkerke. Gastvrije
monumenten lonen op lange termijn, 5253.
Boussemaere
R.:
CO7
Open
Monumentendag
in
de
zuidelijke
Westhoek, werken aan een regionale
dynamiek, 54-55.
Colpaert H.: Izegem. De verloren glorie van
brouwerij Carpentier, 56.
Pauwels B. & Demeyere A.: De Broeltorens
in eer hersteld, 57-60.
Heemkring Dorp en Toren / René
Declercqgenootschap.
Deerlijk.
3
hoogtepunten
uit
25
jaar
Open
Monumentendag, 61-62.
De Ceulaerde G.: Waregem. 2008.
Invloeden van art deco & modernisme, 6364.
Loosveldt P.: Zwevegem. Transfo in de
kijker, 65.
WAK 81 (2014)

20ste jaargang 2013 nr 3

23ste jaargang nr 10 december 2013

Muyllaert S.: De provinciale erfgoedprijs
2013. Een staalkaart van het WestVlaamse erfgoedveld, 71-78.
De Visch L. & Casteleyn L.: Snapshot:
Brugse gewoonten en tradities in beeld, 7981.
Coorevits S.: Het stadsarchief van Waregem
en
de
geschiedenis
van
de
paardegeneeskunde, 83-84.
Eeckeman S.: Cinema De Keizer. Nieuw
leven van een oude bioscoop in
Lichtervelde, 85-86.
Stichelbaut
B.:
Luchtfotografie
als
onvermoede bron voor het onderzoek naar
de Eerste Wereldoorlog, 87-92.
Vanysacker D.: Op zoek naar de wortels van
Club Brugge, 93-95.
Van Clooster D.: Abdijmuseum Ten Duinen,
96-98.

Martiny J.-Cl.: Boek: Het Munthuis in Gent,
292.
Stroobants F.: Lokale brons muntslag in de
regio Pisidia en Pamphilia tijdens de derde
eeuw na C. (13), 294.
Pasman P.: Een penning die herinnert aan
de Sino-Belgische Bank, 306.

NUMISMATICA BRUGGE EN HET VRIJE
Maandblad voor Numismatiek 22ste jaargang
23ste jaargang nrs.7 september 2013
Dewulf R.: Het Bataafs oor, 197.
Dewulf R.: De Putsch van 1516, 199.
Stroobants F.: Lokale brons muntslag in de
regio Pisidia en Pamphilia tijdens de derde
eeuw na Chr. (10), 202.
Elsen J., Vlaamse rekenmunten in de 14de
eeuw (3), 213.
23ste jaargang nr 8 okober 2013
Everaert L.: Muntslag van de Engelse
keizerin Matilda, 229.
Stroobants F., Lokale brons muntslag in de
regio Pisidia en Pamphilia tijdens de derde
eeuw na Chr. (11), 233.
Lansen A., Belgische penning en plakette
1919. Nationaal verbond der Oud
krijgsgevangenen, 242.
Dewulf R.: Over Duinkerkse kapers en een
rekenpenning, 248.
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24ste jaargang nr 1 januari 2014
Vannieuwenhuyse K.: Nieuwjaarsmedaille,
4.
X. Overzicht numismatische bijdragen 23ste
jaargang -2013, 6.
Everaert L.: Muntslag van de Engelse
keizerin Matilda (2), 13.
De Craemere Y.: Een plaket met een SinoBelgische geschiedenis. (1), 19.

PIJPELOGISCHE KRING NEDERLAND
Jaargang 36, nr 141, oktober 2013.
Kleijweg A.: Lichtivs mogelijk ontdekt, 31.
De Haan R.: Nana Sahib Aanvullende
informatie, 33
De Haan A.: Een pijpenstort uit Oekraïne,
36.
Van der Lingen B. & De Haan R.: Op bezoek
bij verzamelaar Bart Beekhuizen, 44.
Stam R.: Een Bersagliere afgebeeld als
pijpenkop, 48.
Engelen
J.:
Catharina
van
Ricci
(gedachtenis), 51.
Van der Lingen B.: Een hoornpijp uit de
zeventiende eeuw, 52.
Jaargang 36, nr. 142, januari 2014
X., Jaarlijkse PKN-dag in Museum Boijmans
Van Beuningen Rotterdam, 61.
De Haan R. & Van der Lingen B.: Interview
met verzamelaar Aad Kleijweg, 63.
Faas K.: Een duif op de troon, 66.
Gartner L. B.: Justus van Maurik Jr., 68.
De
Haan
R.:
Bezoek
aan
het
Tabaksmuseum in Bünde, 70.
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Kwint J.: Impressie van de 29ste AIP
conferentie in Eisfeld, 72.
Walraven B.: Plateelpijp koningin Wilhelmina
1923, 74.
Van der Lingen B.: De plateelpijp van een
handelaar in paarspetten en blauwen, 76.
De Haan A.: Uitgebreide website over de
pijpen van Gambier, 81.
Stam R.: Enige aspecten van de sociale
geschiedenis van de pijpenmakers in de
17de en 18de eeuw, 83
Rutten
M
&
Stam
R.:
Literatuursignalementen, 91.
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Met o.m. vermelding: In de West-Vlaamse
Archeokrant nr 79 (augustus 2013, blz. 122
e.v.) is een bijdrage opgenomen van de
hand van Jozef GODERIS met de titel “
Nieuwe kijk op de kleipijpen van de
Roeselaarse stadshalle”. De auteur laat
nieuw licht schijnen op eerder, in 1982,
opgegraven pijpen en aan Goudse
pijpenmakers toe te schrijven vondsten.
Onder meer worden twee nog onbekende
merken
van
Goudse
pijpenmakers
gesignaleerd.
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BOEKBESPREKINGEN
Op de leestafel. Samenstelling Jozef Goderis

Woordenboek van Archeologische
Termen / Dictionary of Archaeological
Terms

- steentijdwerktuigen tot moderne
prospectietechnieken
- paalkuilen tot rapportage
- de Lage Landen tot het Nabije Oosten

Prisma van de Archeologie

Een naslagwerk voor iedereen die
geïnteresseerd is in archeologie. Het is een
hulpmiddel voor beroepsarcheologen, studenten, liefhebbers en amateurs. Meer dan
3000 woorden en begrippen zijn vertaald van
het Nederlands naar het Engels en omgekeerd. Uiteenlopende thema’s komen hierbij
aan bod:
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De Prisma van de archeologie verklaart de
begrippen en termen die in de moderne
archeologie gebruikt worden. Aan bod
komen onder meer, vindplaatsen, methoden
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en technieken (luchtfotografie, pollenanalyse), materialen, dateringen en beroemde voorwerpen uit verschillende culturen over de hele wereld, zoals bv. de steen
van Rosette. Veel aandacht is er daarbij voor
de terminologie die in de archeologie in de
Lage Landen wordt gebruikt.
Dit lexicon is een onmisbaar opzoekboek
voor amateur-archeologen en de tallozen die
geïnteresseerd zijn in een vakgebied dat
steeds populairder wordt. De Prisma van de
archeologie is samengesteld door archeoloog en historicus Drs. .J.P.C.A. Hendriks.

Boeiend om lezen hoe het de antieke
gebouwen verging ná de Romeinse tijd. De
praktische tips bevatten o.a. culinaire tips
(restaurants, bars …) tips in verband met het
openbaar vervoer, de Roma-Pass, allerhande “kleinere”
bezienswaardigheden,
musea enz.. Achteraan in het boek staat een
lijst met aanbevolen literatuur.
Stille Steden van Flanders Fields

Rome, Eeuwig jachtveld van de
archeoloog (AVRA)

Deze uitgave is de eerste in een nieuwe
reeks “Monografieën”, die de Antwerpse
Vereniging voor Romeinse Archeologie
(AVRA) naar aanleiding van haar 50-jarig
jubileum opgestart heeft. Het boek behandelt
de geschiedenis van Rome en bespreekt de
belangrijkste bezienswaardigheden. Hoewel
we ernaar gestreefd hebben om zoveel
mogelijk aspecten van de stad aan bod te
laten komen – heel Rome bespreken is
onmogelijk! – ligt de klemtoon op het
archeologische.
Het hoofdstuk over de geschiedenis van de
stad Rome behandelt de lotgevallen van
Rome als stad in het algemeen en van de
antieke resten in het bijzonder, vanaf de
Oudheid tot nu.
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Gids voor begraafplaatsen W.O.I. Een half
miljoen soldaten sneuvelden in de Westhoek, in de modder van Flanders Fields. Tot
op vandaag wordt het verhaal verteld door
het West-Vlaamse landschap dat bezaaid is
met begraafplaatsen en monumenten die
Den Grooten Oorlog in herinnering brengen.
In Stille steden van Flanders Fields brengen
Wayne Evans, Pierre Vandervelden, Luc
Corremans en Annemie Reyntjens alle 231
WO I –begraafplaatsen in West-Vlaanderen
in kaart. Meer dan 500 individuele graven
worden apart behandeld. De auteurs brengen die soldaten als het ware weer tot leven
en geven hun graven een gezicht. Het boek
is rijk geïllustreerd met ontroerende levensverhalen van beroemde gesneuvelden zoals
soldaat George Llewelyn Davies, die model
stond voor Peter Pan. Bij het boek hoort ook
een handige gratis bezoekersgids met onder
meer de routes naar alle begraafplaatsen,
plannetjes van de begraafplaatsen en een
lijst van de interessante graven per begraafplaats.
“Stille steden van Flanders Fields” Uitgeverij
Lannoo 288 blz., € 34,99.
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Sagalassos – Jaarboek 2013

Korte inhoud:
Deel 1 De prospecties binnen het territorium
van Sagalassos in 2013
Deel 2 De opgravingen van 2013 in
Sagalassos
Deel 3 Het interdisciplinair onderzoek in
Sagalassos en zijn territorium in 2013.
Vlot geschreven in ca. 120 bladzijden door
prof. em. Marc Waelkens en prachtig
geïllustreerd door J. Theelen. De illustraties
over de beeldhouwkunst en de keramiek
werden door Dr. S Mägele en Prof. J.
Poblome besproken.
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UITNODIGING TENTOONSTELLING BEVEREN ONDERSTE BOVEN
Wat uit de ondergrond van deze deelgemeente van Roeselare naar boven kwam wordt in de
tentoonstelling in drie luiken gepresenteerd door V.O.B.o.W.-WAR, in samenwerking met de
Dienst Cultuur van de stad Roeselare.
1. Prehistorie
In een eerste toonkast worden artefacten in vuursteen getoond uit de collectie van Christ
Naert. Zijn verzameling bestaat uit vondsten uit de midden steentijd (ca. 8500 tot ca. 5500
v.Chr.) en de nieuwe steentijd (ca. 5500 tot 2600 v.Chr.). Deze werktuigen doken op door
zijn intense veldprospecties gedurende een kwarteeuw. Christ Naert bestudeerde eveneens
de fossiele vorstwiggen uit de laatste ijstijd te Beveren-Roeselare. (Weichseliaan ca. 115.000
tot 11.000 jaar geleden).
2. Romeinse periode
Als een soort toevalsvondst ontdekte Christ Naert op zaterdag 24 september 2011 een groot
aantal potscherven waarvan hij vermoedde dat ze behoorden tot een Romeinse amfoor.
Deze 204 scherven werden door Jozef Goderis deels bijeen gemonteerd. De hoogte van de
kruikamfoor bedroeg in de tweede eeuw na Chr. 45 cm. en de diameter van de breedste
wand of buik 40 cm. Aan beide zijden van de kruik stonden telkens drie-ledige handvatten of
oren. Dergelijke kruikamforen werden in de tweede eeuw na Chr. vervaardigd o.m. in Rome,
het Rijnland, Wales en Frankrijk (Lyon, Arras). Ze dienden als een soort recipiënt of
verpakking van o.m. olijfolie, graan, wijn en garum (vissaus).
De montages van de kruikamfoor van Beveren vormen de kroonstukken van de
tentoonstelling.
Daarom wordt in de derde toonkast ook vergelijkingsmateriaal getoond:
- een groot fragment van een gelijkaardige kruikamfoor opgegraven in Roeselare-haven
uit waterput I (1989).
- een grote randscherf van een amfoor uit de Noordzee (gift van Mevrouw Nelly
Vereecke).
3. Middeleeuwen
Op grondgebied van Beveren werden in 2005-2006 wegenwerken ondernomen tussen de
Onledemolenstraat en de Beverse steenweg, in de omgeving van het vroegere kruispunt van
de Lichterveldestraat, de Wagenbrugstraat en de Heirweg. V.O.B.o.W.-WAR kregen toen
van Monumentenzorg de opgravingsvergunning. Het archeologisch onderzoek liep van 28
mei t/m 31 december 2005. Er dook een Karolingische waterput op en drie postmiddeleeuwse kuilen die nog op de valreep konden onderzocht worden. Het archeoecologisch onderzoek van de Karolingische waterput was in handen van Hendrik Demiddele
uit Oostrozebeke.
Medewerkers aan deze noodopgraving: de familie Naert-Sagaert, Johan Buyse en Jozef
Goderis.
De tentoonstelling is gratis te bezoeken tot eind 2014 in de Dienst Cultuur in de Zuidstraat 3,
elke werkdag van 8.30u tot 12 uur en op maandagnamiddag ook van 14 tot 18u.
Info: 051/26.24.00 Dienst Cultuur en 051/22.27.20 Jozef Goderis (V.O.B.o.W.-WAR).
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middeleeuws
aardewerk, restauratie
Pieter Naert, foto’s
Jozef Goderis
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KORTE BERICHTEN
DAVIDSFONDS Academie Cursussen voorjaar 2013 West-Vlaanderen

1. Ieper
Soldaten en ambulances 1914-1918
Piet Chielens en Dominiek Dendooven.
Dinsdag 25 februari van 9.30u tot 17u.
Plaats: In Flanders Fields Museum, Grote Markt 34, Lakenhallen
Prijs: €50 - €44 (met Davidsfonds Cultuurkaart)
Inbegrepen: koffie, tentoonstellingsbezoek, lunch, excursie en afsluitend drankje.
Info: 016/310.670 Davidsfonds Academie. Code: IE-14E-SA
Van Godfried van Bouillon tot Graaf Lippens.
De adel in onze gewesten.
Prof. Paul Janssens, doctor in de moderne geschiedenis.
Data: di. 11, 18, 25 febr. en 11 maart van 14 tot 16u.
Plaats: CC Het Perrron, Fochlaan 1, (naast het station) .
Organisatie: i.s.m. Davidsfonds reg. Ieper
Prijs: €55 - €49 (met Davidsfonds Cultuurkaart)
Inbegrepen:koffie en syllabus
Info: 057/204.420 Joël Decorte en op 016/310.670 (Davidsfonds Academie)
2. Koksijde
Vier miljard jaar aarde
Prof. Noël Vandenberghe (departement Geografie en geologie van de KU Leuven)
Data: woe. 19 en 26 febr. en 12 en 19 maart .
Plaats: :CC. Casino Koksijde (Casinoplein 11)
Org.: i.s.m. Davidsfonds Reg. Koksijde, het gemeentebestuur van Koksijde en het CC.
Prijs: €55 – €49 (met Davidsfonds Cultuurkaart).
Inbegrepen: koffie en syllabus
Info: 058/513.600 (Jacques Bauwens) en op 016/310.670 (Davidsfonds Academie)
Code: KO-14AC- VM
3. Roeselare
Keizers aan de Nijl
Prof. Willy Clarysse, klassiek filoloog en egyptoloog..
Data: do. 30 jan. en 6, 13 en 20 febr. van 14 tot 16u.
Plaats: CC De Spil, H. Spilleboutdreef 1.
Org.: i.s.m.: Davidsfonds, Reg. Roeselare.
Prijs €55 - €49 (met Davidsfonds Cultuurkaart).
Inbegrepen koffie en syllabus.
.Info: 051/20.86.64 José De Brouwere en op 016/310.670. (Davidsfonds Academie)
Code:RO-14A-EG.
27ste dag van de groep Contact FNRS Keltische studies, onder auspiciën van FRS –
FNRS.
Wanneer? zaterdag 8 februari 2014.
Deelname in de kosten: €12, €10 voor leden van de SBEC, gratis voor studenten mits tonen
van de studentenkaart.
Plaats: Vrije Universiteit Brussel. Campus Solbosch, Instituut van de Hogere Studies van
België, zaal Baugniet, gelijkvloers, Avenue Jeanne 44, 1050 Brussel.
Mededeling door prof. Jean Bourgois, UGent.
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V.O.B.O.W. EXCURSIE NAAR CHEMIN DES DAMES

Beelden nabij de Caverne du Dragon foto: Jozef Goderis

Wanneer? Zondag 30 maart 2014. Daguitstap met autocar.
Programma:
7u:
vertrek uit Roeselare, Rumbeke, plein Bergeikenstraat bij de woning van
Maria Pype & Jozef Goderis.
7.30u: opstap in Kortrijk, Nieuwpoortstraat bij Jos Vanackere.
10u : Rendez-vous met gids in Cerny:
- algemene inleiding
- bezoek aan het memorial (kapel) en aan
- een Franse en Duitse begraafplaats
11u-12.30u: rondleiding’ Caverne du Dragon’, museum Chemin des Dames, in steengroeve.
13u -+ 14u: picknick in ruïnes van de abdij van Vauclair. In geval minder gunstig weer: picknick (spijs & drank) in de cafetaria van het museum. Er zijn geen restaurants dichtbij.
14.30-15u: Rondleiding in de medicinale plantentuin van de abdij van Vauclair.
15u-17u: Rondleiding langs de Chemin des Dames: circuit plateau de Californie-arboretum
van Craonne – herbouwd dorpje: afronding bezoek bij monument van de Basken.
Aankomst in Kortrijk + 20.30u
Aankomst in Roeselare – Rumbeke + 21.00u.
Kostprijs:
€40 per persoon voor leden, in orde met het V.O.B.o.W. lidgeld, vóór 1 februari 2014.
€ 45 voor niet leden
Inbegrepen: busreis, gids, toegangen.
Het aantal deelnemers wordt beperkt.
Inschrijving
Gelieve te betalen vóór 10 maart 2014 op V.O.B.o.W. rekening:
IBAN: BE 22 4669 1679 9147 BIC KREDBEBB.
Betaling geldt als inschrijving.
Het is aangewezen zich nu al aan te melden bij Jos Vanackere of Jozef Goderis. Dit
bevordert de organisatie van de bus excursie.
In de hoop op een vlotte medewerking,
Voor de Raad van Bestuur van V.O.B.o.W.
Jos Vanackere en Jozef Goderis
WAK 80 (2013)
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HERINNERING HERNIEUWING VAN HET LIDGELD OF ABONNEMENT OP DE WESTVLAAMSE ARCHEOKRANT 2014
Wie betaalt vóór 1 februari 2014 ontvangt de nieuwe lidkaart in het eerste nummer van 2014.
Wens je verder info over archeologie in Roeselare, West-Vlaanderen en ver daarbuiten?
Schrijf dan dadelijk over op onze V.O.B.o.W rekening IBAN BE 22 466-9167991-47 (BIC
KREDBEBB) met melding ofwel vast lid 2014, of gewoon lid 2014 of abonnee 2014.
€ 26: vast lid: ontvangt het jaarboek, de West-Vlaamse Archeokrant 2014, nrs 81 t/m 84
uitnodiging op de jaarvergadering,
V.O.B.o.W lidkaart 2014
€21: gewoon lid: jaarboek (samenstelling S.Decock), WAK 2014 nrs 81 t/m 84, V.O.B.o.W.
lidkaart 2014
€12: geen V.O.B.o.W. lid maar abonnee op WAK nrs 81 t/m 84.
Dank om je stiptheid en de tijdig uitgevoerde overschrijving.
Zo kunnen we het tijdschrift WAK zonder onderbreking verder toesturen.

Vindt U een rood bolletje op uw adresvignet, U weet wat dit betekent!
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ACTIVITEITENKALENDER V.O.B.O.W. – WAR VOORJAAR 2014
***
t/m 31 december 2014
Tentoonstelling:
Beveren onderste boven.
Lees in dit nummer: Archeo tentoon en uitnodiging op p. 54-55.
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

zaterdag 22 maart 2014 jaarvergadering V.O.B.o.W.
Brugge, archeologisch museum.
Uitnodiging aan vaste leden volgt.
***
V.O.B.o.W. excursie naar Chemin des Dames en omgeving.
Zondag 30 maart 2014
Daguitstap met autocar.
Programma, kostprijs en inschrijving
Lees in dit nummer op p 57.

WAK 80 (2013)
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Steunt de WAR en de WAK
De WAR werkt en
in de WAK lees je

Geert Vercruysse
in Vincenthove te Roeselare

Zelfstandige Agenten ING België – Makelaars in verzekeringen
Marktplein 19, 8750 Zwevezele
Tel. 051/61 10 37 – Fax. 051/61 31 86
C.B.F.A. 47862

e-mail: info@bg-verzekeringen.be

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

WAK 81 (2014)

