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WELKOMSTWOORD VOORGELEZEN OP DE ALGEMENE VERGADERING
V.O.B. O.W. OP 22 MAART 2014
Het ogenblik is stilaan aangebroken waarop ik de 40ste algemene vergadering 2014 voor
geopend mag verklaren. In naam van de andere bestuursleden van de V.O.B.o.W. heet ik
iedereen hartelijk welkom. De organisatie van een algemene vergadering is een jaarlijkse
wettelijke verplichting voor een vzw. als de onze. De statuten en latere aanpassingen ervan
verschenen reeds meerdere keren in het Staatsblad.
Speciaal verwelkom ik Prof. em. André Van Doorselaer, jarenlang bezieler van ons bestuur
en van onze vereniging. Hij gaf in 2010 ontslag als co-voorzitter. Onze nu 84-jarige erevoorzitter stond 36 jaar van zijn loopbaan, naast zijn prof.-werkzaamheden in Leuven, in
dienst van de archeologie in West-Vlaanderen.
Andere pioniers van het eerste uur: Robert Putman (nu 96 jaar) en Marc Soenen hebben mij,
naast al hun vroegere V.O.B.o.W. activiteiten, jarenlang geholpen bij datering van silex werktuigen en artefacten.
Nog andere pioniers van het eerste uur zijn Jos Vanackere, onze trouwe penningmeester,
Christine Ramboer, public relations en Suzy De Cock, sedert 1975 bij V.O.B.o.W. en sinds
26 februari 1994, nu 20 jaar, niet altijd in gunstige omstandigheden, conservator van het
Regionaal Archeologisch Museum van de Scheldevallei in Waarmaarde. Daarbij, wij
herdenken dit jaar ook “40 jaar Kerkhove, opgravingen en systematisch onderzoek” en “40
jaar eerste steenlegging van het museum.” Ik bedank de andere bestuursleden Frederik
Demeyere (verontschuldigd), Jef Eloy (bestuurslid sedert 2005 ) en Hendrik Hameeuw
(bestuurslid sedert 2006). Hendrik verzorgt reeds een 3-tal jaren de lay-out van onze WestVlaamse Archeokrant en is tevens webmaster van onze website: www.vobow.be
In de voorbij decennia zijn ons een aantal belangrijke medewerkers en bestuursleden
ontvallen. Ik wil ze hier in dankbare herinnering even opnoemen:
- Piet Montballuy, V.O.B.o.W.-voorzitter (1974-1981), ere-voorzitter, député, overleden op
8 april 1994.
- Jozef Penninck, ere-V.O.B.o.W.-secretaris en penningmeester.
- Jacques Viérin, architect uit Kortrijk, bestuurslid van V.O.B.o.W.
- Gilbert Dewilde, stadsadviseur Kortrijk.
- Antoon Sansen, ere-schepen stad Kortrijk.
- Emmanuel De Bethune , ere-burgemeester Kortrijk.
- Paul Vanhaverbeke, uit Deerlijjk, V.O.B.o.W.-secretaris, overleden in 1998.
- Silvère Desmet, V.O.B.o.W. secretaris, overleden op 2 mei 2003.
- Etienne Cools, ondervoorzitter V.O.B.o.W, overleden op 25 april 2005.
- Hubert Masquelin, onderwijzer in Kemmel, overleden op 4 april 2006.
- Mevrouw Bertha Van Elslande, bestendig afgevaardigde, weduwe van de Heer Geogres
Platteau, overleden in Vlamertinge op 20 februari 2009. Zij was stichtend lid van
V.O.B.o.W.
- Werner Vens, (1939-2002), ere-burgemeester van Izegem, bestuurslid V.O.B.o.W. 198081 en V.O.B.o.W.-voorzitter 1983-1985.
- Michiel De Bruyne, in 1974 werd hij medestichter en ondervoorzitter van V.O.B.o.W. Van
1986 t/m 1995 was hij voorzitter van onze vereniging. Hij is overleden op maandag 9
februari 2009.
- Emmanuel de Bethune, (1869-04.11.2011), oud-burgemeester van Marke en Kortrijk
Stichtend lid van V.O.B.o.W.
- Ian Hollevoet, jaren lang vast lid van onze vereniging, overleden begin februari 2012.
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Ik dacht bij gelegenheid van 40 jaar V.O.B.o.W. deze verdienstelijken even in dankbare
herinnering te mogen brengen.
Enkele van onze aanwezigen hier, heb ik reeds aangesproken of sporadisch vernoemd,
maar misschien is het nuttig dat we even het rijtje aflopen en onszelf eventjes voorstellen.
Sommigen hebben elkaar nog nooit ontmoet, dacht ik.
Ik begin met mezelf: Jozef Goderis, echtgenoot van Maria Pype. Ik ben sinds 24 maart 1990
in het V.O.B.o.W.-bestuur gedropt en mag dus mijn 24ste V.O.B.o.W.-verjaardag vieren en
sedert maandag jl. mijn 78ste persoonlijke verjaardag. Een van mijn familieleden stuurde mij
een wens: het is beter 78 dan 87. Vorig jaar kon hij dit niet beweren, want 77 is op die
manier moeilijk omkeerbaar. Zo… ondertussen hebt u al de gelegenheid gehad, even na te
denken wat je tijdens dit minuutje zult uitspreken. Hierbij laat ik de aanwezigheidslijst
circuleren. Gelieve die bij je naam je aanwezigheid te bevestigen met een handtekening.
(voorstelling)
Sedert de geschiedenis van 30 jaar V.O.B.o.W. is neergeschreven in een dik jaarboek, is in
het voorbije decennium de aanpak van het archeologisch landschap in Vlaanderen grondig
veranderd. In de jaren ’70 van de vorige eeuw kon V.O.B.o.W. uitgroeien met grotere
projecten op Kemmel, Kerkhove, Leffinge, Harelbeke, Bredene, Brugge, Heestert, Kortrijk,
Zwevegem, Tiegem, Kooigem. Vanaf 1986 kwamen de opgravingen in de regio Roeselare
aan de orde: Bedrijventerrein Haven 1986-1994; Bedrijventerrein Lekken-Mandelstraat 19972001; Zilverberg Bergmolens 2002-2006; Beveren Ring Noord 2005; Prins Albertstraat 20062007 en laatst nog in de kleigroeve in Oekene 2009-2011.
O.m. door de economische crisis schoof de overheid een groot deel van die
verantwoordelijkheid op bedrijven van aannemers van grondwerken. Mag ik hier even Guido
Cuyt van de AVRA citeren, gepubliceerd in het tijdschrift: Monumenten en Landschappen,
daterend van nov.-dec 2010:
“Met het veranderend archeologisch bestel in Vlaanderen is het niet meteen duidelijk welke
rol voortaan is weggelegd voor de vrijwilligers in de archeologie. De commerciële
archeologie palmt meer en meer het archeologische landschap in. Daardoor zal er voor de
vrijwilligers minder plaats zijn. Dat is bijzonder jammer. De huidige archeologie heeft immers
zoveel te danken aan de positief ingestelde vrijwilligers die tot op vandaag bijzonder
verdienstelijk werk hebben verricht. We zijn aan bezinning en herprofilering toe. Voor de
ontmoedigde ouderen een moeilijke opgave, voor de jongeren een nieuwe,
onbevooroordeelde uitdaging”.
Als we binnen de V.O.B.o.W. nu eerder miniem aan archeologisch veldonderzoek kunnen
doen in vergelijking met vroeger, lijkt mij de eigen bijdrage aan intensieve erfgoedzorg een
belangrijk punt. 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.: inventarisatie en centralisatie van depotwerking in
West-Vlaanderen.
De inzet van aannemersbedrijven met eigen archeologen en de aanstelling van regionale
projectarcheologen hebben door de nieuwe wetgeving en visie, het archeologisch landschap
inderdaad danig gewijzigd. Dit belet echter niet dat we voor de regio TERF BIE RADAR van
Willem Hantson niet welkom zijn op de sites waarvoor hij momenteel verantwoordelijk is. Hij
nodigt telkens enkele leden van V.O.B.o.W.-WAR uit om bij het regionaal archeologisch
onderzoek, mits duidelijke afspraken, een kijkje te nemen. Ook in het laatste februari nummer van WAK 81, publiceerden wij een overzichtsbijdrage door Willem en kregen we zo
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een inzicht in de archeologische werkzaamheden onder RADAR in de Bie-regio WestVlaanderen.
Hoewel we zelf geen ruimere initiatieven meer kunnen nemen, moeten we niet alles zo
negatief zien, en kunnen we op andere terreinen ons laten gelden: bv met tentoonstellingen
(opbouw, toelichtingen), bespreking van vondstmeldingen, begeleiding van klasgroepen,
(onlangs ontving ik er een van Rumbeke bij mij thuis, en in april werk ik een namiddag in
Dominiek Savio in Gits), deelname aan Erfgoed- of Open Monumentendag, enz. Als we
straks het V.O.B.o.W. jaarverslag 2013 voorstellen, zal je vaststellen dat we nog niet direct
zijn afgeschreven.
Graag wil ik deze introductie op de algemene vergadering afronden met het stadsbestuur
van Roeselare te bedanken voor de materiële steun; eveneens de medewerkers aan ons
tijdschrift West-Vlaamse Archeokrant en de vele leden en abonnees die reeds hun lidmaatschapsbijdrage voor 2014 hebben overgeschreven. Dit vormt voor onze organisatie, naast
de materiële, ook een morele steun en waardering.
Speciale dank aan mevrouw Bieke Hillewaert, archeoloog – coördinator Raakvlak van de
Intergemeentelijke Dienst Archeologie Brugge & Ommeland en aan de heer Hubert Dewitte,
adjunct-directeur van de Musea Brugge voor de faciliteiten bij het gebruik van de
vergaderzaal en museumbezoek gegund aan onze groep in het archeologie museum
Brugge.
Ten slotte wil ik nog even vermelden dat voor onze V.O.B.o.W.-busreis, op zondag 30 maart
a.s. naar Chemin des Dames (gelegen in de driehoek Reims, Laon, Soissons), reeds een
20-tal betalende deelnemers zijn ingeschreven. Ik nodig u tevens uit op de tentoonstelling
“Beveren onderste boven”, die ter gelegenheid van Erfgoeddag op 27 april a.s. voor een dag
verhuist van de Dienst Cultuur in Zuidstraat 3, naar de inkomhal van het stadhuis van
Roeselare, ingang Grote Markt.
Jozef Goderis
voorzitter

Foto Maria Pype
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TERUGBLIK OP DE V.O.B.O.W.-EXCURSIE CHEMIN DES DAMES
Jozef Goderis

Onze 62ste studie-uitstap op 30 maart jl. startte als naar gewoonte op het pleintje aan het
Sterrebos in Rumbeke en pikte 16 deelnemers op: 11 uit Roeselare, 2 uit Dadizele, 1 uit
Oostnieuwkerke, en 2 uit St.Michiels Brugge. In Kortrijk stapten nog 5 medereizigers op o.l.v.
onze penningmeester Jos Vanackere. In totaal 21 ingeschrevenen, waaronder 7 personen
die voor het eerst deelnamen. Na de verwelkoming geven we aan de hand van een plannetje
wat toelichting op de bus. De Chemin des Dames is een bijzondere weg gelegen in het
noorden van Frankrijk, departement van de Aisne, Picardië, midden in de driehoek Soissons,
Laon, Reims. De weg is grotendeels gelegen op een heuvelrug die enkele tientallen meter
uitsteekt boven het omringende glooiende landschap.

1. Ontstaan van de weg
Twee dochters van de Franse koning
Lodewijk XV, Adélaïde en Victoire, gebruikten de weg in de 18de eeuw om vanuit Parijs
hun gouvernante te bezoeken in het kasteel
de la Bove dichtbij de abdij van Vauclair. Om
de tocht per koninklijk rijtuig comfortabeler te
maken werd de weg van een steenlaag
voorzien. Later zou deze weg de naam
krijgen, gelinkt aan de twee dames: Chemin
des Dames.

gunstig daglicht te zetten. Alleen in Alesia,
Bourgondië, is het mogelijk dat Caesar,
volgens archeologische gegevens, aanwezig
zou zijn geweest).
3. Clovis
In 486 wordt de laatste Romeinse gouverneur, Syagrius, in de omgeving van Soissons verslagen door Clovis, een jonge
Frankische hoofdman.
4. Napoleon

Het plateau waarover de weg loopt, heeft
vele keren een belangrijke rol gespeeld in de
geschiedenis, ook al roept Chemin des
Dames in de allereerste plaats herinneringen
op aan W.O. I. De soms meer dan 200m
hoog gelegen heuvelrug vormt een schitterende natuurlijke barrière en deze strategische ligging verklaart de grote belangstelling die machthebbers altijd voor de
Chemin des Dames hebben getoond.
2. Caesar
In 57 vóór Chr. werd het lot van Gallië beslist
rond Bibrax, het huidige Saint-Thomas,
gelegen aan het oostelijke uiteinde van de
hedendaagse Chemin des Dames. Bibrax is
niet te verwarren met de Mont Beuvray
(Monte Bibracte) gelegen in het oosten van
Bourgondië. In zijn De bello Gallico schrijft
Caesar hoe zijn legioenen de volkeren van
Noord-Gallië een verpletterende nederlaag
toebrachten (altijd te nemen met een
korreltje zout: Caesar schreef met de
bedoeling om in Rome zijn beleid in een
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In 1814 werd weer gevochten rond de
heuvelrug. Napoleon zette jonge rekruten
(“Les Marie-Louise”) in tegen de Russische
en Pruisische geallieerde legers. Het zou zijn
laatste overwinning worden voor hij bij
Waterloo definitief werd verslagen.
5. De Eerste Wereldoorlog
Vanaf september 1914 bezetten de Duitse
troepen de heuvelrug. Tot in 1917 was het
front hier tamelijk stabiel. De Duitse legereenheden profiteren van deze lange periode
om Chemin des Dames in een oninneembare vesting te veranderen. Ze groeven zich
in, onder de gewelven van een kalksteengroeve die ze zelf Drachenhöle noemden,
naar de rookwolken die ontsnapten uit de
gangopeningen en die van veraf waren te
zien. Deze naam werd later door de Fransen
overgenomen: Caverne du Dragon.
De Franse generaal Nivelle wilde een eind
maken aan deze stellingenoorlog. Ondanks
WAK 82 (2014)

de deelname van de eerste Franse tanks
(type Schneider) en intensieve artilleriebombardementen liep dit offensief uit op een
ramp. Nivelle hield koppig vol en ten koste
van heel veel mensenlevens wist hij in mei
1917 Craonne en het plateau de Californie
slechts voor even in bezit te krijgen. Deze
opzienbare nederlaag ondermijnde het
moreel van de Franse troepen en leidde tot
een muiterij die werd bezongen in het
Chanson de Craonne.
Nivelle werd aan de kant gezet en generaal
Pétain nam het bevel over. Na het moreel

van de troepen te hebben hersteld, begon hij
een beperkt, maar goed voorbereid gevecht,
wat resulteerde in het feit dat de heuvelrug in
november 2017 weer in Franse handen
kwam.
Een verpletterend tegenoffensief van Duitse
kant, korte tijd nadien, dreef de geallieerde
legers zuidwaarts over de Marne. Een nieuw
Frans offensief in juli 1918 leidde tot de
doorbreking van de vijandelijke linies. Op 10
oktober 1918 verlieten de Duitse troepen
definitief de heuvelrug. Op de 13de oktober
1918 werd Laon bevrijd.

Kaart met traject van Chemin des Dames, Cerny en Laonnais, nr 4.

Monument van de Senegalese schutters (Foto Donald Deblaere)
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Bezienswaardigheden
Dit dorp werd opnieuw opgebouwd op het
kruispunt van de weg Laon-Fismes en de
Chemin des Dames. Op deze plaats stond in
de 19de eeuw een suikerfabriek die sedert
1914 niet meer bruikbaar was. De Duitse
bezetting van de suikerfabriek in september
1914 was het doelwit van verschillende
intense en nodeloze aanvallen van Britse
troepen. Ieder jaar wordt in april een
indrukwekkende kerkelijke en militaire
ceremonie georganiseerd om de strijd van
1917 te herdenken. Cerny wordt van
oudsher gelinkt aan de geboortestad van de
heilige Remigius (437-533), bisschop van
Reims, die Clovis doopte.
Dit beeldhouwwerk van Christian Lapie
wordt betiteld als “ Constellation of Pain”
“Constellation de la douleur” “Groepering
van de droefheid of van het verdriet”.
Christian Lapie is een beeldhouwer, geboren
in de Haute-Marne in 1955. Hij werkt vooral
in Japan, Australië, Brazilië, België,
Zwitserland en Duitsland.
Op de heuvel aan de ingang van het
museum Chemin des Dames staan de
monumentale en krachtige sculpturen (6m
hoog) . Deze beelden zijn geslacht- en
tijdloos en zijn vervaardigd uit eiken
boomstammen, ruw gesneden met de
kettingzaag en gekapt met de bijl. Ze zijn
bedekt met een laag teer en aldaar
opgesteld sedert 2007 en zijn dus ongeveer
7 jaar oud. Een voorbeeld van moderne
abstracte kunst.

Caverne du Dragon, museum van Chemin
des Dames, tijdens W.O.I
Een oude steengroeve, aangelegd in de 16 de
eeuw en geëxploiteerd tot in de 19 de eeuw,
werd door de Duitse soldaten Drachenhöle
genoemd. Van in het begin van 1915 hebben
de Duitsers deze steengroeve omgevormd
tot een ondergrondse kazerne met schietstanden en commandoposten. Maar de
Caverne was veel meer dan dat. Deze
kazerne vormde voor de Duitse soldaat een
oord van vrede, een plaats van rust en
ontspanning, hoewel boven zijn hoofd het
artillerievuur zich in alle hevigheid ontketende. Binnenin waren slaapzalen ingericht, een infirmerie - hulppost en een kapel.
Een elektrisch netwerk en watervoorzieningen voor minimale hygiëne werden
hier voorzien. Van halfweg september tot 2
november 2017 zaten de Duitse en Franse
troepen in elkaars nabijheid. De Duitsers
bouwden binnenin een muur om de toegang
van de kazerne te vrijwaren en om gasaanvallen te ondervangen.
Het hedendaags museum
Het nieuwe museumgebouw overstijgt de
vallei van Aisne en toont een uitzonderlijk
mooi panorama. De Caverne du Dragon is
nu heringericht in een museum en roept het
dagelijks leven op van de soldaten, dank zij
moderne animatie, video- en geluidsopnamen, archiefbeelden en voorwerpen uit
W.O. I.

Museum van de Caverne du Dragon (Foto Donald Deblaere).
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De abdij van Vauclair
Over de historiek van deze abdij is heel wat
te vertellen. Ik beperk me tot een paar
hoofdzaken: Deze abdij is nu eigenlijk een
ruïne en is uiteraard minder goed bewaard
dan de abdij van Vaucelles die we met onze
V.O.B.o.W.-groep in 2002 hebben bezocht
en toegelicht. Beide abdijen waren eertijds
afhankelijk van de Cisterciënserabdij van
Bernardus van Clervaux.
De abdij van Vauclair werd gesticht in 1134.
De oorspronkelijke naam luidde Vallis Clara,
waarvan later de naam Vauclair is afgeleid.
In de 13de eeuw bezat de abdij een domein
van 17 ha, afgesloten door een enorme
omheiningsmuur. De gasten hadden, zoals
in de andere abdijen, geen toegang tot de
reguliere gebouwen. Maar buiten de centrale
abdijgebouwen bevond zich een gastenkwartier, een keuken, een ijskelder en een
visvijver.
In 1369 werd een deel van de abdij vernield
tijdens de honderdjarige oorlog. In de 18 de
eeuw onderging de abdij de noodlottige
ingrepen van de Franse Revolutie. De
monniken werden overal rond verspreid en
de abdij werd verkocht als nationaal goed.
W.O. I bezegelde de vernieling van de abdij
tijdens een offensief van Chemin des Dames
in de lente van 1917. Het poortgebouw, de
duiventoren, het kwartier van de conversen
of lekenbroeders, en de kapittelzaal werden
door de obussen geraakt.
Op internet kan je nu een interactief bezoek
brengen in 3D opname, rijkelijk gedocumenteerd op historische feiten. www.abbayevauclair.fr/pages/fr/, menu principal. Dit is
eveneens het geval met een audio gids over
Chemin des Dames. De moeite waard om
hierop te surfen.
Medicinale tuin van de abdij van Vauclair
Deze tuin is een uitvinding van Pater René
Courtois, ter herdenking van de apotheker –
monniken. In het kielzog van Pater Dimier,
bezoekt pater Courtois in 1966 de abdij. Hij
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is er zich van bewust van het belang van de
site, waarvan de ruïnes een rijke toekomst
beloven. Zijn doel is de grootsheid en enkele
geheimen van de voormalige abdij in de
mate van het mogelijke teruggeven. Daarom
wijdt hij meer dan 20 jaar aan archeologische opgravingen met een groep
jongeren “Sources” genaamd. Op 28 februari
2005, op 82 - jarige leeftijd is hij overleden.
Hij leefde meer dan 30 jaar bij de abdij. Hij
werd begraven in het koorgedeelte van de
abdijkerk, op zijn uitdrukkelijke wens. Een
plaat in leisteen van Martelange, zijn
geboortestreek, herinnert aan zijn jarenlang
verblijf in Vauclair.
Overige
Verder bezochte plaatsen waren het
Monument van de Basken ter herinnering
van gesneuvelde soldaten uit het zuidwesten
van Frankrijk, het standbeeld van Napoleon
ter herinnering aan de slag van Craonne van
7 maart 1814 en het Plateau van Californië
met oriëntatietafel.
Onze aankomst en bezoek
Om 10.00u : Rendez - vous in Cerny (nr 4)
met gids Marita, afkomstig van Zottegem,
maar sinds haar huwelijk woont ze in
Soissons. Zij heeft ons vroeger al rondgeleid
op onze excursies naar Laon (in 2009) en
Soissons (in 2010).
Wij komen dadelijk onder de indruk van de
vele gesneuvelden uit W.O. I als we onze
ogen richten op de Franse en Duitse
begraafplaatsen van Cerny. Aan de voet van
de memorial-kapel liggen op de twee
militaire kerkhoven 5150 Fransen en 7528
Duitsers begraven.
Rond 11.00u bezoeken we het museum in
de ondergrondse steengroeve van de
Carverne du Dragon, feeëriek verlicht met
talrijke attributen uit W.O.I, maar weinig
notities over de tentoongestelde voorwerpen.
Over de middag: tijd voor pick-nick in de
cafetaria van het museum.
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Frans militair kerkhof in Cerny, met in de achtergrond de memorial-kapel (Foto Jozef Goderis)

Ruïnes van de abdij van Vauclair (Foto Donald Deblaere)
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Ruïnes en kruidentuin van de abdij van Vauclair (Foto Donald Deblaere)

Rond 14.30u brengt de Sercu-bus ons naar
de abdij van Vauclair. In de kruidentuin weet
onze gids Marita telkens een passend
woordje uitleg te geven bij de vele bloemen
en planten in nette perkjes aangelegd sedert
2005 naar een idee van pater René
Courtois.

Vanaf 15.00u begint de fameuze klimpartij
op het plateau de Californie met de hoge
uitkijktoren (belvedère) en uitzicht op het
magnifiek panorama en de “tables d’
orientations”.

Panoramisch zicht van op de uitkijktoren (Foto Donald Deblaere).
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Bronzen kunstwerk van Haïm Kern, boven op het plateau de Californie (Foto Jozef Goderis).

Bovenop de heuvel staat een kunstwerk van
Haïm Kern, figuratief en symbolisch.
Bronzen mensenhoofden zitten verstrengeld
in een netwerk,echt expressief. De sculptuur
brengt eer aan de vele anonieme oorlogsslachtoffers, gevallen in de loop van de
tijden. Het kunstwerk werd besteld door de
Franse staat ter herdenking van de 80 ste
verjaardag van het einde van W.O.I.
Onze bus rijdt nog even voorbij het
arboretum van Craonne en na dank en
afscheid van onze gids komen we tijdig in
Kortrijk en Rumbeke aan, alweer dank zij
onze buschauffeur Mathias Sercu.

Van een van onze deelnemers kregen we
volgende boodschap:
A.u.b. geef het niet op: we willen dat jullie
nog veel uitstappen organiseren. Het was
weer goed! Is het altijd de laatste zondag
van maart? Dan is het gemakkelijk om te
onthouden.
We bezoeken met jullie graag sites die we
met andere organisaties (koperen passer,
Davidsfonds) enz.. nog niet hebben bezocht.
We houden van een nieuwe ontdekking, met
een goede gids. Een pick-nick is ook
aangenaam als het maar niet in de regen is.
Allé, doe zo voort”.

Terugreis (Foto Donald Deblaere).
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OEKENE GEOGRAFISCH BEKEKEN: WEST-EUROPA TIJDENS DE IJSTIJDEN
Hendrik Demiddele
Om nog eens voor een laatste maal terug te komen op de site van Oekene hierbij een
overzichtje hoe in het verleden het er landschappelijk in onze contreien uitzag. Velen hebben
er mogelijk geen idee van hoe het in die tijd was, daarom een kort overzicht over dit
toenmalig landschap. Vanuit archeo-geografisch standpunt ligt deze site in een relatief
weinig gekende regio. De onderzochte profielen liggen in het gebied tussen de rivieren de
Mandel en de Leie. In deze uitlopers van de Vlaamse Vallei werden in het verleden zelden
dergelijke oude sporen van menselijke en dierlijke aanwezigheid aangetroffen. In 1980
werden zoölogische sporen uit het Weichseliaan (ca. 115.000 tot 11.000 jaar geleden)
onderzocht door professor Gautier en Vanlerberghe (1980). Met uitzondering van de
beenderen gevonden op de site van Depovan (reeds in 2000, echter die bleven
onaangeroerd in een depot liggen) en pas in 2007 besloot men daarmee iets te doen,
wetenschappelijke waarde van de vondsten zijn hier niet meer bruikbaar, men kan alleen de
beenderen determineren en ergens in een tijdspanne van 100.000 jaar situeren.

Bij de maximale zeespiegelstand tijdens het Eemiaan reikte de zee invloed tot 40 km landinwaarts. De Oostendse
Vallei was toen volledig opgevuld en overspoeld door de zee. De Vlaamse Vallei ontwikkelde zich tot een
estuarium baai (naar Mathys 2009, De Moor & Heyse 1978 en Mostaert & De Moor 1989)

Het moderne rivierstelsel van Vlaanderen,
dat in het Pleistoceen reeds in grote lijnen
bestond, schuurde zijn eigen valleien diep in.
Alle rivieren waterden in westelijke richting
af. De Beneden-Schelde, vanaf Rupelmonde, bestond toen nog niet. Aldus
ontstond een groot langwerpig dal met een
oost-west hoofdas, 10 tot 20 km breed, en
een sterke verbreding tot 40 km ten
noordwesten van Gent. Het geheel wordt de
“Vlaamse Vallei” genoemd. Aan het einde
van de voorlaatste ijstijd, 100.000 jaar
geleden, smolten de ijskappen en steeg het
peil van de zee tot hoogtes die meer bij de
WAK 82 (2014)

huidige toestand aansluiten. De zee drong
toen een heel eind deze Vlaamse vallei
binnen, tot aan de mondingen van Dender
en Zenne en tot bijna in Mechelen. Waarop
dan vervolgens de vallei ten dele met zand
en enkele dunne kleilaagjes werd opgevuld,
met een maximale dikte van 30 m. Nadat de
zee zich weer uit de Vlaamse vallei had
teruggetrokken, hervatte de erosie weer haar
eeuwige werk om het reliëf te nivelleren.
Rivierdalen werden weer opgevuld met
materiaal uit de hoger gelegen tussenliggende gebieden. Op sommige plaatsen
werd dit materiaal in de vorm van puinkegels
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in de vallei neergestort. De zwaarbeladen
rivieren verstopten hun eigen beddingen,
totdat zowat 10.000 jaar geleden het water
via de Beneden-Schelde een nieuwe uitweg
naar zee vond.
Doggerland
Meer naar het noorden, in wat nu de
Noordzee is, hadden deze evoluties een
zowaar nog grotere impact. Doggerland was
een uitgestrekt gebied tussen Engeland en
continentaal Europa. In periodes met een
lage zeespiegelstand was dit gebied onderdeel van de droog liggende bodem van de
Zuidelijke Noordzee. Dit was het geval
tijdens elk glaciaal. De laatste keer vond dit
plaats tijdens het Weichseliaan, de koude
periode die zo een 11.000 jaar geleden
eindigde. Doggerland is genoemd naar de
Doggerbank.
Dogger is een oud Nederlands woord voor
een vissersboot waarmee kabeljauw gevist
werd (oud Nederlands: “Dogghe”). Al in 1913
schreef de Britse paleobotanicus Clement
Reid dat de Noordzeebodem archeologische
voorwerpen moest bevatten waaronder oude
menselijke resten (Reid 1913). Destijds
waren er te weinig mogelijkheden om de
zeebodem goed te onderzoeken. Gedurende
de laatste decennia van de twintigste eeuw
is echter veel van de huidige Noordzeebodem in kaart gebracht. Tijdens het
vroeg Holoceen was Engeland aan het
Europese vaste land verbonden via een
landbrug tussen Oost-Engeland en Nederland. Zowel de Theems als de Rijn
stroomden niet door dit gebied naar het
noorden, maar bogen af naar het zuiden
door het Nauw van Calais en vervolgens
door de nog grotendeels droog liggende
bodem van het Kanaal. Het gebied van de
landbrug bestond uit heuvelachtig laagland
met hier en daar een rivier stromend door
een parklandschap. De geulpatronen in de
huidige Noordzeebodem van de voormalige
rivieren werden in kaart gebracht met
seismische detectietechnieken. De reconstructie van deze landschappen vergt dan
ook hoogstaand interdisciplinair onderzoek
met technieken uit de geologie, geofysica,
biologie, archeologie en paleoklimatologie.
Eén van die grotere geulen werd door de
Britse onderzoeker Vince Gaffny de Shotton
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River
genoemd
naar
kwartairgeoloog Shotton.

de

bekende

De Noordzee is eigenlijk een typisch
voorbeeld van een continentale zee; ze is vrij
ondiep en slechts op enkele plaatsen meer
dan 90 m diep, afgezien van enkele diepe
gaten, tot 700 m, ter hoogte van Noorwegen.
Tijdens de laatste ijstijden lagen het Nauw
van Calais en de zuidelijke Noordzee droog
en zat Engeland aan het continent vast, wat
heel belangrijk was voor de immigratie van
mensen, planten en dieren. Het zuidelijk deel
van de Noordzee is meestal niet dieper dan
36 m. Op het hoogtepunt van de laatste
ijstijden was er zoveel water in ijs
vastgelegd, dat de zeespiegel tot 120-130 m
lager stond dan dit nu geval is. Gevolg:
ongeveer 3,2 miljoen km 2 van de Noordzee
ofwel een oppervlakte zo groot als 40 % van
de totale huidige landmassa, lag droog.
Vlaamse Vallei
Ons onderzoeksgebied is gelegen in de
Vlaamse Vallei. De naam Vlaamse Vallei is
ongelukkig gekozen, want deze vallei
bestaat eigenlijk uit een complex van dalen.
Die zijn geleidelijk ontstaan toen de zee, die
de Tertiaire en vroeg Kwartaire sedimenten
van de Vlaamse ondergrond opbouwde, zich
terugtrok naar het noorden. De Vlaamse
Vallei werd vooral uitgeschuurd tijdens de
voorlaatste ijstijd (Riss, Warthe of Saale), en
later gedeeltelijk opgevuld met sedimenten
van de laatste ijstijd (Weichseliaan), dit was
een klimaat met een permanent bevroren
bodem. Tegen het einde van het laatste
glaciaal wordt het klimaat droger en krijgt
sediment afgezet door de wind meer belang.
De Weichseliaan sedimenten dateren uit de
periode tussen 110.000 en 10.000 jaar
geleden. Op vele plaatsen, vooral in de
onderste afzettingen van de Vlaamse Vallei,
vindt men heel wat zoogdierresten, zodat de
zoogdierfauna van de Vlaamse Vallei vrij
goed gekend is. Het is uit deze afzettingen
dat ook de fauna en botanica vondsten uit
Oekene afkomstig zijn (De Wilde 2011,
Hameeuw 2012, Hameeuw et al. 2012,
Demiddele 2012). Nog voor de Oekene
vondsten was deze fauna bovendien onderwerp van een uitgebreide doctoraatsverhandeling door Mietje Germonpre (1989),
afkomstig uit Roeselare. De vondsten conWAK 82 (2014)

centreren zich vooral in Oost-Vlaan-deren,
Antwerpen en Vlaams Brabant.
Iets voor 15.000 BP begon het ijs te smelten
en steeg de zee. Dit gebeurde het snelst
tussen 8.000 en 5.000 BP, de grootste

stijging was rond 2.000 BP. Toen was het
niveau 2 m hoger dan nu. Er waren enkele
snelle perioden, vooral tijdens het smelten
van het Scandinavische ijs rond 8.200 tot
6.000 BP.

Kaarten ter illustratie
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De isolement van de Britse eilanden t.o.v.
het continent door de stijging van het
zeewater riep een halt toe aan immigratie
van dieren en planten. Dit verklaart het lager
aantal soorten op de Britse Eilanden in
vergelijking met het Europees continent. De
meeste kustrampen en verandering van het
zee-niveau deden zich voor tussen 10.500
en 6.400 BP, met al de consequenties van
dien. De stijging van de zee van 20-40 mm
per jaar na 7.500 BP was ongeveer dezelfde
voor de volgende eeuwen. Dit lijkt misschien
een kleine verandering, echter de effecten
waren catastrofaal. Voor 8.500 BP was de
kust van Noord Europa direct verbonden
tussen Oost-Engeland en Denemarken.
Doggerland, het gebied nu overstroomd door
de Noordzee, had een kustlijn van lagunes,
moerassen, slijkvlakten en zandstranden.
Het was waarschijnlijk het rijkste jacht- en
visgebied in gans Europa.
Mede hierdoor en op basis van het intussen
grote aantal opgeviste archeologische
vondsten uit dit gebied in de Noordzee denkt
men dat Doggerland het hart was van de
Mesolithische cultuur. De Mesolithische kust-

bewoners zagen het landschap veranderen,
soms in één enkele dag, soms gedurende
hun ganse leven. Hoogtij werd al maar
hoger, zandstranden werden weggespoeld,
kustgraslanden en bossen werden zoutmoerassen, dagelijks overspoeld met zeewater waardoor de bodem verzadigde met
zout. Feit is dat na 8.000 BP Doggerland
sterk gereduceerd werd. Door een ondergrondse afglijding van de oceaanbodem bij
Noorwegen (Storegga plateau) ontstond de
zo genaamde Storegga tsunami, die op
sommige kusten een golf van 25 m hoog
veroorzaakte. Is een van de grootste
tsunami’s die onze geschiedenis gekend
heeft (Fukusjima 23 m hoog). Mogelijk waren
er zelfs twee, één rond 8.400 en één in
6.100 BP.
Deze dramatische gebeurtenis, betekende
het einde van Doggerland, en dus ook van
de menselijke activiteit aldaar. Over de
duizenden jaren hiervoor en erna waren het
ook dergelijke gebeurtenissen, zware
stormen incluis, die de kusten van
Vlaanderen voortdurend ‘heraanlegden’.
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PROSPECTIE BEVEREN NOORD-OOST, RADAR / V.O.B.O.W.-WAR
Jozef Goderis en Willem Hantson.
Op uitnodiging van Willem Hantson, (RADAR) brachten zeven leden van de WAR
(Werkgroep Archeologie Roeselare) op donderdag 10 april 2014 een werkbezoek aan het
proefsleuvenonderzoek in Beveren Noord-Oost. Dit toekomstige bedrijventerrein zal zo’n
50ha beslaan tussen de Ringweg R32, de Beversesteenweg, de Heirweg en de Vloedstraat.
We werden verwelkomd door werfleider Jasper Deconynck en zijn collega van het Ghent
Archaeological Team (Gate).

Bezoek aan de proefsleuven

Veldprospectie

Het opengelegde afgegraven vlak toonde
twee aspecten: vooreerst een poel met
humeuze verkleuring uit de late middeleeuwen en een gebioturbeerde windval.
Daarachter bevond zich een plattegrond van
een vol - middeleeuwse woning met centraal
een 7-tal grotere en kleinere duidelijk te
onderscheiden paalsporen (foto 1). Het
geheel was omrand door een netwerk
van humusrijke greppels.

Vervolgens gingen we over op tot een
gerichte veldprospectie op een terrein waar
binnenkort nog proefsleuven getrokken
zullen worden, het vooronderzoek van het
vooronderzoek kan men stellen (foto 2).
Deelnemers: RADAR: Willem Hantson &
WAR: Christ Naert, Marileen Sagaert, Elien
Naert, Pieter Naert, Roland Swaenepoel en
Jozef Goderis.

Foto 1
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Foto 2

Foto 3
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Voor de prospectie stelden de deelnemers
zich naast elkaar op met een tussenafstand
van 1m50 à 2m en speurden op het terrein
op deze wijze een zestal kortere en langere
stroken af (foto 2). Op het einde van elke
prospectiestrook werden de gevonden potscherven en andere archeologica bekeken,
besproken en hun vondsrelevantie ten
aanzien van het terrein ingeschat (foto 3).
Wat relevant bleek voor voorlopige bewaring
en studie werd bijgehouden.
De eerste stroken werden gelopen vlakbij de
voorlopig nog bewaarde hoeve met
hoofdgebouw, stallingen en schuur, om dan
steeds verder van de bebouwing te prospecteren. Onmiddellijk konden we vaststellen dat hoe verder van de bewoning, er
praktisch geen oppervlaktevondsten meer te
bespeuren waren. Dit, tot Marileen Sagaert
plots een prachtig bewerkt silexwerktuig
opviste (foto 4 en 5).

Een voorlopige determinatie door twee
deskundigen van V.O.B.o.W.-WAR geeft het
volgende: vermoedelijk een a-tyisch stuk,
eerder gericht op schaaf- dan op
schrabwerk. Datering: Nieuwe Steentijd of
misschien zelfs eind Nieuwe Steentijd, begin
Bronstijd.
Het stenen werktuig was om begrijpelijke
redenen het kroonstuk van de namiddag,
samen met een middeleeuwse bodemscherf
met standlobben (14de-15de eeuw), aangetroffen dichter bij het bewoningsareaal. Een
speciale vermelding is er voor een knikker uit
steengoed, ruwweg te dateren in de 15de 17de eeuw.
Dergelijke veldprospecties kunnen dus
wijzen op concentraties en aanleiding geven
tot meer bewuste aanleg van proefsleuven
en kijkvensters. Het materiaal werd meegenomen binnen het lopende onderzoek en
de resultaten hopen we tegen een volgende
editie van de WAK te kunnen publiceren.

Foto 4
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Foto 5
(alle foto’s Christ Naert)
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ERFGOEDDAG IN DE INKOMHAL VAN HET STADHUIS ROESELARE
Jozef Goderis

Op zondag 27 april 2014 werd de tentoonstelling “Beveren onderste boven” voor één dag
verhuisd van de Dienst Cultuur Zuidstraat 3 naar de inkomhal van het stadhuis.

Ter gelegenheid van Erfgoeddag werden
door de V.O.W.o.W.-WAR doorlopend
onbezoldigde gidsbeurten voorzien (6 in
totaal). Het thema “Grenzeloos” werd door
ons ingevuld door de verwijzing naar
meerdere materialen die in de oudheid in
onze regio hier werden ingebracht (grondstof
vuursteen, Gallo-Romeinse kruikamfoor,
Wommersom kwartsiet).
Van in de morgen om 9u kregen we hulp van
de huisbewaarder Jurgen Huyghe, Roland
Swaenepoel en Bram Brouckaert voor de
opstelling van het meubilair, het aanbrengen

van illustraties, persberichten en affiches.
Christ Naert, aanbrenger van het tentoonstellingsmateriaal was eveneens ter beschikking voor de nodige uitleg bij zijn collectie.
In de voormiddag telden we 30 bezoekers, in
de namiddag 131. In totaal groeide het
aantal tot 161 geïnteresseerden.
Met speciale dank aan het stadsbestuur om
de toelating tot gebruik van de inkomhal. Dit
werd door de bezoekers, vooral van
Beveren, sterk gewaardeerd.

Foto Christ Naert
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JAARVERSLAG 2013
Samenstelling: Jozef Goderis & Hendrik Hameeuw

1. Administratief verslag
1.1.

Samenstelling van de Raad van Bestuur 2013
DE COCK, Suzanne
DE MEYERE, FREDERIK
ELOY, Jozef
GODERIS, Jozef
HAMEEUW, Hendrik

RAMBOER, Christine
VANACKERE, Jos
VAN DOORSELAER André

concervator Reg. Arch. Museum
van de Scheldevallei
bestuurslid
bestuurslid
voorzitter, secretaris en coorganisator excursies
bestuurslid, verantwoordelijke
V.O.B.o.W.-website en
verslaggever van de vergaderingen
bestuurslid & public relations
penningmeester, co-organisator
excursies
ere co-voorzitter

1.2. Algemene vergadering
De algemene vergadering 2013 greep plaats op zaterdag 23 maart 2013 in het
Stadhuis van Roeselare.
- 9.30-10u Het Administratief en Financieel verslag 2013 door Jos Vanackere en het
Werkingsverslag 2013 door S. Decock J. Goderis werden voorgesteld en
goedgekeurd.
- Daarbij aansluitend lezing door Jasper Deconynck: archeologisch onderzoek in
Harelbeke aan de Dennen- en Collegelaan (18 okt. 8 sept. 2011) verslag zie WAK
nr 78 mei 2013, p. 69-72.

1.3. Vergaderingen van de Raad van Bestuur
Maandelijks vergaderde de Raad van Bestuur in het stadhuis van Roeselare op
woensdag om 19u. De vergadering van januari werd verdaagd tot in februari wegens
het aanhoudende winterweer.
20 februari 2013
23 maart + Algemene Vergadering
17 april
15 mei
17 juli
18 september
16 oktober
20 november
18 december
Aansluitend op de vergaderingen van de Raad van Bestuur greep telkens een
Administratieve – Financiële Commissie plaats (J. Goderis & J. Vanackere)

84

WAK 82 (2014)

2. Activiteitenverslag V.O.B.o.W.
2. 2. Prospectie en archeologische waarnemingen
2.2.1. Roeselare
- In 2013 werden verder veldprospecties ondernomen door J. Goderis op 22
september en 1 oktober op de Zilverberg Bergmolens, Wagenstraat.
- Samen met W. Hantson (Bie-Radar) en de Werkgroep Archeologie Roeselare
(WAR) werd mee gestalte gegeven aan een Archeologisch proefsleuvenonderzoek
aan de verbrandingsoven Mirom te Roeselare.

2.2.1. Waarmaarde-Kerkhove
- S. Decock begeleide als Wetenschappelijk verantwoordelijke de opgravingsactiviteiten rond de Scheldewerken in haar regio op.

2.3. Wetenschappelijk onderzoek
2.3.1. In onderzoek (via KU Leuven)
1. Onderzoek van een klein Romeins applique in glas (RH-89-5-paalspoor11_
08-04-1989) uitgevoerd o.l.v. prof. Peter Cosyns (VUB) en gecoördineerd via H.
Hameeuw; hieronder de passage ‘results’ uit het rapport over dit onderzoek dat onder
meer gebruik maakte van de LA-ICP-MS (Laser Ablation – Inductively Coupled
Plasma – Mass Spectroscopy) methode:
The analysis results show a composition that is typical Roman in use from the second
half of the 2nd c. AD (see internal reports by Simone Cagno). This BG3-glass remained in
production until c.350 AD, but seeing that it is part of a vessel we have to consider the
object part of a late 2nd-early 3rd c. AD production. There are indications of recycled
glass. Although that these glass appliques are characteristic for the mid 1st c. AD, black
glass vessels some examples are known from Period II (150- 250 AD) such as the ovoid
one-handled jug [Isings 1957 form 54; Cosyns, Hanut 2005 Form 12] (see Cosyns 2011).
These one handled jugs have a rounded or spouted mouth and a base-ring (Cosyns
2011, Figure 35.12). The handle bears a vertical scalloped thumb-rest at the top and, in
some cases, has an applied medallion on the body just below the start of the handle (the
medallion of Roeselare is thus not a pendant, but part of a vessel). Such appliques have
a rather limited range of depictions:
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- a theatre mask like the piece in the Benaki Museum (Clairmont 1977, 12) and two in
the Bible Land Museum (Bianchi (ed.) 2002, 303, GR-39-40); the theater masks can
represent a grotesque person but mainly are natural representations of a woman or a
bearded man;
- a lion‘s head like the piece in the Corning Museum of Glass [Cosyns 2011,
cat.no.4445] or the one in the British Museum (Cooney 1976, 2, no. 8);
- a human head (perhaps the Medusa or Bacchus) like the one on the jug from
Weilerwist-Hausweiler (Follmann-Schulz 1992, 21-22, no. 10) [Cosyns 2011,
cat.no.2108]; besides the Medusa; Bes; Bacchus and Tyche are portrayed.

2. Onderzoek van enkele bodemscherven van de kruikamfoor van Beveren. De
scherven zijn van uit de KU Leuven teruggebracht naar Roeselare zonder
onderzoeksresultaat, om ze te kunnen tentoonstellen in de Dienst Cultuur van de
stad Roeselare in de nieuwe tentoonstelling: Beveren onderste boven. Ze werden
niet onderzocht daar op basis van de archeologische context te veel risico op
contaminatie was en zodus archeometrische resultaten niet met zekerheid te
vertrouwen zouden zijn.

2.3.2. Gepubliceerde onderzoeksactiviteiten
West-Vlaamse Archeokrant 21ste jaargang 2013
nr 77: februari
GODERIS, J.: 15de Eeuws Aardewerk dook op onder Markt van Lichtervelde, 6 -17.
DEMIDDELE, H.: Combinatie van factoren kostte mammoet de kop, 26-32.
nr 78: mei
DECONYNCK, J.: Harelbeke Dennen – Collegelaan GATE – V.O.B.o.W., 69-72.
DEMIDDELE, H.: Wolharige neushoorn, 73-74.
DEMIDDELE, H.: In de ban van de Hobit, 75-81.
nr 79: aug.
GODERIS, J., Nieuwe kijk op de kleipijpen van de Roeselaarse stadshalle, 122-130.
HAMEEUW H.: De Doverboot in perspectief, 135-139.
GODERIS, J.: Archeologisch proefsleuvenonderzoek aan de verbrandingsoven
Mirom te Roeselare, 140-142.
DEMIDDELE, H.: Oeros, 143 -146 & Wild paard,147-151.
nr 76 november
GODERIS, J.: Patacons en pijpaarden beeldjes gevonden in Roeselare, 188-193.
DEMIDDELE, H.: Grottenleeuw, 194-197; Grottenhyena, 198-199 & Grottenbeer,
200-202.

2.4. V.O.B.o.W. –archeologisch documentatiecentrum
Regionaal Archeologisch Museum van de Scheldevallei te AvelgemWaarmaarde.
De normale jaarwerking van het museum werd verzorgd door conservator S. Decock.
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2.5. Educatieve en coördinerende taken
2.5.1. Vraagstelling betreffende archeologie in de regio Roeselare
Medewerking werd verleend aan:
Guido Braekevelt, Roeselare op 04.01.2013
Vraag aan Jozef Goderis naar determinatie en datering van beschilderd beeldje in
aardewerk. Marokkaans van oorsprong, vrij recent + 35 jaar oud: toeristen souvenir.
Greet Vuylsteke, Roeselare op 25.09.2013
Vraag aan Jozef Goderis naar determinatie en datering van lokale haardtegels:
Leeuwen – en gewafelde punttegels: 18de eeuw herkomst: Vlaanderen: Wervik,
Poperinge, Izegem of Roeselare.

2.5.2. Buren bij kunstenaars
Voor de negende keer werd de woning van Maria Pype en Jozef Goderis opengesteld.
Op zondag 20 oktober 2013 van 14 tot 18u kwamen hier verschillende leden van
V.O.B.o.W en de WAR op bezoek. Zonder onderbreking namen we sedert 2005 deel
aan de organisatie succesvol opgezet door de provincie West-Vlaanderen.
Dit jaar werkten we onder het thema prehistorie, naar aanleiding van de schenking van
een bak demonstratiemateriaal voor vuursteen-bewerking. De silex-grondstof werd
geleverd door Ann Logghe, nu partner van een Peruaan, ex-medewerkster aan onze
opgravingen in Roeselare en later gediplomeerd archeologe op de archeo -site van
Ramioul bij Luik. Naast de demonstratie vuursteenbewerking werd in een tweede fase
toelichting gegeven bij een vitrine in de living, waarbij vuursteenvondsten van Roeselare
werden gepresenteerd uit de oude, midden en nieuwe steentijd.
Bij het verlaten van onze woning konden de bezoekers een blik werpen op het actief
vervaardigen van keramiek o.m. in stijl van de Venus van Willendorf (Wenen) en van
een likkende bizon uit de Abri de la Madeleine, Dordogne (F)..
We mochten dit jaar 49 bezoekers verwelkomen.
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2.5.2. West-Vlaamse Archaeologica
Er verschenen geen nummers in 2013.

2.5.3. West-Vlaamse Archeokrant

nr 77 februari 2013

nr 78 mei 2013

nr 79 augustus 2013

nr 80 november 2013.

Met de materiële steun van het stadsbestuur Roeselare werden door de redactie o.l.v.
Jozef Goderis vier nummers afgeleverd van de jaargang 2013. Sedert het nummer 74 van
mei 2012 worden deze afleveringen nu ook voorzien van een beschermend plastiek –kaft.
Vaste rubrieken van de West-Vlaamse Archeokrant zijn WAR en V.O.B.o.W –activiteiten,
rapporten van uitstappen, archeo-tentoon, korte berichten, overzicht tijdschriften, archeoknipsels en archeo travel. Eindredactie: Jozef Goderis
Medewerkers: (met tekst en foto’s) Bram brouckaert, Johan Buyse, Ferdy Callewaert,
Evy Cuypers, Jasper Deconynck, Hendrik Demiddele, Jozef Eloy, Jozef Goderis,
Hendrik Hameeuw, Jurgen Huyghe, Maria Pype en ,Jos Vanackere.
De verzending in 2013 gebeurde door Jozef Goderis van uit Roeselare, p.a.
Bergeikenstraat 48, 8800 Roeselare.
Los abonnement op de West-Vlaamse Archeokrant €12

2.5.4. V.O.B.o.W. – WAR excursies 2013
Zondag 10 februari: Daguitstap nr 59 naar het Jubelparkmusuem, Brussel
16 deelnemers, deels met de trein, deels met personenwagens.
Organisatie: Hendrik Hameeuw
Gidsen:
voormiddag: Alexanda Depoorter, curator Merovingische afdeling
namiddag: Hendrik Hameeuw in de gelegenheidstentoonstelling
Eeuwenoud Cyprus – wisselwerking van culturen
Verslag: Goderis, J.: Met V.O.B.o.W. op zondag 10 februari naar het
Jubelparkmuseum, WAK nr 78 mei 2013, 82-84.
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Zondag 28 april: Daguitstap nr 60: naar Ath en Ename
14 deelnemers, busreis, 7 deelnemers per auto
Organisatie: Christine Ramboer en Jozef Goderis
Voormiddag: 10u: bezoek aan “Espace Gallo-Romain” in Ath Lokale gids: Cathérne
Sintobin.
Namiddag: - bezoek aan de Sint Laurentiuskerk en het abdijmuseum van Ename verwelkoming door Mevr. Monique Emmerechts in het Provinciaal Erfgoedcentrum en
geleid bezoek door Peter Van Der Plaetsen in de gelegenheidstentoonstelling:Voorbij
de horizon.
Verslag: Goderis, J.: Drie rivierboten in Ath en in Ename “De horizon voorbij”, WAK
79 aug. 2013, 131-134.

Woensdag 21 augustus: Daguitstap nr 61 naar Tongeren
7 deelnemers: treinreis
Organisatie: Jos Vanackere en Jozef Goderis
Verslag: Goderis J.: Etrusken van vergeten volk tot toptentoonstelling,
Wak 80 nov. 2013, 184-187.
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2.5.5. Tentoonstellingen

Roeselare
In de Dienst Cultuur van de stad Roeselare, Zuidstraat 3: “ Mammoet en consoorten”.
- Prehistorische dierenbotten van ca. 250.000 -10.000 v. Chr. (Pleistoceen)
- Consoorten: naast de wolharige mammoet: wolharige neushoorn – wild paard –
edelhert – steppebizon – holenleeuw en bruine beer.
- archeologische vondsten uit het midden van de oude steentijd: ca. 250.000 -35000 v.
Chr. (Midden Paleolithicum). Vondsten die getuigen van menselijke aanwezigheid als
zwerver, jager, plukker en verzamelaar van voedsel.
Aankondiging in WAK 77 februari 2013 39-40
WAK 78 mei 2013 96-97
WAK 78 augustus 2013 162
WAK 79 november 2013 217
Deze tentoonstelling was tijdens de kantooruren het hele jaar toegankelijk tot 31
december 2013.

Uitleningen
Op vraag van Espace Gallo-Romain in Ath, werd de ketel in bronsplaat uit waterput I
van Roeselare Haven uitgeleend voor de tentoonstelling in Ath: Les saveurs antiques"
A table avec les Gallo-Romains. Van 27.10.2012 t/m 28.04.2013. S. Decock zorgde
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voor het transport van de Gallo-Romeinse kookketel van uit Roeselare, heen en terug
en van aanverwante vondsten uit Waarmaarde, Kerkhove. Na de tentoonstelling in Ath
verhuisde de expo op zijn geheel naar Treignes. Nadien zijn de uitgeleende
archeologica terug gebracht door Suzy Decock.

Erfgoeddag 21 april 2013
Tentoonstelling in de inkomhal van het stadhuis van Roeselare: Mammoet en
consoorten.

2.5.6. Voordrachten, lezingen en rondleidingen
Donderdag 21 februari 2013
Toelichting bij de tentoonstelling: “ Mammoet en consoorten” door Jozef Goderis voor
personeelsleden van de Dienst Cultuur van de stad Roesdelare.

Zaterdag 23 maart 2013
Lezing met power-pont voorstelling door Jasper Deconynck: archeologisch onderzoek
in Harelbeke. Lezing naar aanleiding van de V.O.B.o.W. – algemene vergadering
2013 confert supra.

2.5.7. Website
www.vobow.be: Hendrik Hameeuw verzorgt en onderhoudt verder als webmaster met
regelmaat de V.O.B.o.W. website. Een selectie van artikels uit de WAK zijn nu ook na
enige tijd op onze website raadpleegbaar.

2.6. Media belangstelling
Info betreffende tentoonstelling: Mammoet en consoorten
De Weekbode Krant van West-Vlaanderen vr. 5 januari 2013 p.28
Het Nieuwsblad woe. 16 januari 2013 p.27.
WAK 82 (2014)
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WORKSHOP ARCHEOLOGIE IN DOMINIEK SAVIO GITS
Dominique Denys en Frederick Van Gysel

Op vrijdag 4 april 2014, vlak voor de paasvakantie, greep in het Dominiek Savio Instituut in
Gits een multiculturele dag plaats, een geschiedenisdag eigenlijk met o.m. een workshop
archeologie. Jozef Goderis werd uitgenodigd door Dominique Denys, leerkracht plastische
opvoeding. Samen met de leerlingen schreef G-On-begeleider en leerkracht Frederick Van
Gysel volgende tekst:
“Op de geschiedenisdag leerde Jozef Goderis ons de wereld van de archeologie kennen. We
kregen een filmpje te zien over zijn opgravingen in de kleigroeve in Oekene. Hij had zelfs
enkele echte fragmenten van een mammoet meegenomen. Eentje ervan, een “botje” woog
zo’n 4,5 kg.”

Hij toonde ons hoe ze vuur maakten met vuurstenen en hoe de prehistorische mens
gereedschap maakte, om stenen te kappen bijvoorbeeld, en om groenten te snijden. Zo
sneed hij een wortel in schijfjes met behulp van een stukje steen! Zijn uitleg was boeiend,
maar de meeste pret hadden we toen we zelf dingen mochten doen. Zo maakten we
duimpotjes in klei en daarop afdrukken van botjes en schelpen. Het was leuk om ons in te
leven in de wereld van de prehistorische mens”.
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foto’s Dominique Denys

KLASBEZOEK TENHUIZE VAN EEN ARCHEOLOOG

Op donderdagnamiddag 13 februari 2014 bracht de klas 9 LHO van Mevrouw An Hoornaert
van het MPIGO Sterrebos Instituut te Rumbeke een bezoek aan de woning van Jozef
Goderis, in de buurt van het Sterrebos. Ook juf Valerie Brouckmans kwam mee.
De dames en hun leerlingen kregen graag een initiatie in de archeologie.
We bekeken een WTV –uitzending van 5 mei 2011 over de V.O.B.o.W.-WAR opgravingen in
de kleigroeve Dumoulin – Brics te Oekene.
Met een gebarenlied en een verhaal werden we gedompeld in de sfeer van de prehistorie.
Daarop werden een aantal grote dierenbotten uit de kleigroeve van Oekene voorgesteld: Een
deel van het bekken en een maaltand van de wolharige mammoet, een hoornpit van de
steppebizon, een ruggenwervel van een wild paard, een deel van een dijbeen van een
neushoorn, enz…telkens eventjes het gewicht schatten…
De leerlingen dienden deze beenderen een voor een te plaatsen bij de gepaste afbeelding
van een prehistorisch dier. Er werd ook aan de kinderen getoond hoe in de prehistorie vuur
werd gemaakt. De namiddag werd afgesloten met een fotosessie waarbij de jongeren
telkens een stukje prehistorie mochten optillen.
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foto Jozef Goderis
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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 (3), Dormaal, Dudzele, Oostende, Passendale,
Moorslede, Ruiselede, St. Michiels Brugge, Tienen, Tongeren,
Buitenland: Abydos (Egypte), Cambridge, Carnuntum (nabij Wenen), Egypte, Gizeh,
Happisburgh (Oost-Engeland) Iraaks Koerdistan, Jeruzalem, Londen, Luxor (Egypte),
Mesopotamië, Praia da Vermelha (Portugal) Stonehenge (2) Zakynthos (Griekenland)

januari 2014
16. (jvr) Belgisch fossiel is voorouder van
alle vleeseters
Leeuwen, tijgers en beren, maar ook honden
en katten: ze hebben allemaal dezelfde
voorouder, namelijk een carnivoor die meer
dan 50 miljoen jaren geleden leefde. Die
conclusie trekken wetenschappers van het
Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel aan de hand van een
fossiel dat in ons land werd gevonden. De
nieuwe soort Dormaalocyon latouri werd
gevonden
in
het
Vlaams-Brabantse
Dormaal. Het dier dat niet meer woog dan
een kilogram, leefde in bomen en at
waarschijnlijk nog kleinere zoogdieren en
insecten.
Op de site in Dormaal werden honderden
fossielen van tanden en beenderen
gevonden. Daarmee konden de wetenschappers het volledige gebit van de
Dormaalocyon latouri reconstrueren. De
geschiedenis van de carnivoren in kaart
brengen is niet eenvoudig, omdat er veel
meer planten- dan vleeseters zijn onder de
WAK 82 (2014)

zoogdieren. Fossielen van carnivoren zijn
dan ook zeldzaam en de vondst van de
Dormaalocyon latouri belangrijk.
HNB. woe. 08.01.2014

17. mtm (Belga), Weer graf van farao
ontdekt in Egypte.
Archeologen hebben in de Egyptische
necropolis van Abydos het graf van een tot
nog toe onbekende farao uitgegraven. De
wetenschappers vermoeden dat het om
koning Senebkai uit de Tweede Tussentijd
gaat, die rond 1650 vóór Chr. zou geleefd
hebben. Zijn naam werd aangetroffen op een
wand van de graftombe in de dodenstad van

95

de Westelijke Nijloever. In de tombe lag
geen mummie, alleen een skelet. De
archeologen gaan ervan uit dat rovers het
koningsgraf al kort na de bijzetting hebben
opengebroken en daarbij het geprepareerde
lijk hebben beschadigd.
Archeologen van de Universiteit van
Pennsylvania hebben in het Boven-Egyptische Abydos een paar dagen voordien het
graf van farao Sebekhotep I ontdekt, een
andere heerser uit de Tweede Tussentijd.
HNB. woe. 15.01.2014

Sennacherib moet volgens de Italiaanse
archeoloog Antonio Salvatori een archeologisch milieupark worden. Het zal 300 à 400
vierkante kilometer beslaan en verschillende
archeologische vindplaatsen bevatten. “We
willen het irrigatiesysteem beschermen en
restaureren.
Dat
park
kan
worden
toegevoegd aan de wereld-erfgoedlijst van
Unesco”. Archeologie en toerisme zijn in
Iraaks Koerdistan onverbrekelijk met elkaar
verbonden. DS ma. 20.01.2014
19. De Raedt K., 4000 jaar oude tablet werpt
nieuw licht over Ark van Noach.
Het lange schip met puntige boog waarmee
Noach met zijn gezin en tientallen dieren de
zondvloed overleefde, was helemaal niet
langwerpig. Volgens een 4000 jaar oude
kleitablet uit het oude Mesopotamië blijkt
dat de boot rond was. Als de “ Ark van
Noach” al bestaan heeft, want de vertaler
van de tablet is niet meteen overtuigd.

18. Neurink J., Graven in Koerdistan.

De 4000 jaar oude kleitablet kwam een paar
jaar geleden in handen van Irving Finkel, een
expert van het Engelse “British Museum”. De
lichtbruine steen (red. kleitablet) had de
grootte van een mobiele telefoon en was
helemaal bedekt met een puntig spijkerschrift, kenmerkend voor het oude
Mesopotamië. Finkel ging meteen aan het
vertalen en kwam tot de conclusie dat de
beschadigde tabletsteen (red. kleitablet)
wellicht een van de belangrijkste ontdekkingen ooit zou worden.

25 Buitenlandse teams vinden de weg naar
archeologische sites. Iraaks Koerdistan is
het nieuwe walhalla voor archeologen, nu
Syrië, Egypte en Turkije onveilig zijn geworden. Maar helemaal veilig is de oogst
van hun werk daar evenmin.

Het belangrijkste detail is de vorm van de
boot. “Het was een enorme verrassing om te
ontdekken dat de boot niet langwerpig is,
met puntige boog, maar wel rond” vertelt
Irving Finkel. “Maar op zich is het perfect
mogelijk. Coracles (een ronde boot gemaakt
van takken en huid) werden in het oude
Mesopotamië op grote schaal gebruikt als
watertaxi’s. Ze zijn perfect ontworpen om te
varen op wild water, zijn licht om te dragen
en zinken vrijwel nooit”.

Nineveh, ooit de hoofdstad van het
Assyrische rijk is niet veilig genoeg. Daarom
hebben de Koerdische autoriteiten hun oog
laten vallen op Khanis. Dit startpunt van het
aquaduct van de Assyrische koning

Ronde Ark van Noach nabouwen?
Ingenieurs zullen de oude instructies
opvolgen en nagaan of het ronde schip
daadwerkelijk kan hebben gevaren. Op
papier lijken instructies over het gigantische
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vaartuig ter grootte van 2/3 van een
voetbalveld immers te kloppen, maar Finkel
is niet zeker of de boot echt kon drijven.
Later dit jaar zal een tv-documentaire
verslag uitbrengen over de pogingen van de
ingenieurs.

hulpvaardigheid van de hoofdaannemer en
de digitale metingen van studiebureau
Rimanque, zorgen voor een efficiënt verloop
van dit korte archeologisch onderzoek”. Over
deze vierde omheining zijn we ingelicht
dankzij de rentmeester Eemont Goossens uit
de 16de eeuw. De archiefstudie van Paul
Kempeneers bracht ook heel wat aan het
licht over de verdwenen vesten. Het
archeologisch onderzoek leverde op zijn
beurt unieke informatie over het militair
verdedigingswerk (redoute), niet vermeld in
de geschreven bronnen. De ronde baksteentoren met uitkijkgat en een diameter
van ca.1,5m is hiervan een voorbeeld.
Verder noteerden de archeologen concrete
gegevens over de opbouw van deze meer
dan 2m brede schansmuur in baksteen en
kwartsiet. De funderingen gaan tot 5m onder
het huidig straatniveau.
Brochure over deze vesten en andere
archeologische sites is voor €9 verkrijgbaar
in de Streekshop, Grote Markt 6 in Tienen.
HNB. vr. 31.01.2014.

Bewijst de tablet dat de Ark van Noach echt
heeft bestaan? Ook dat betwijfelt Finkel “Ik
denk niet dat dit een bewijs is dat de ark echt
heeft bestaan. Ik denk eerder dat er ooit een
verwoestende overstroming is geweest, een
zondvloed zeg maar, en dat die is opgepikt
in verschillende volksverhalen. Ik denk dus
dat de ark niet heeft bestaan. Maar wat ik
denk, maakt helemaal niets uit.
HNB. zondag 26.01.2014.

21. Crabbe B., Beveren onderste boven.
In de Dienst Cultuur van de stad Roeselare
staat sedert januari 2014 een tentoonstelling
met archeologische vondsten uit Beveren
Roeselare.
Vorig jaar was het thema : Mammoet en
consoorten uit de kleigroeve Dumoulin-Brics
in Oekene. Dit jaar gaat onze aandacht naar
een andere deelgemeente van Roeselare.
In een eerste toonkast liggen artefacten in
vuursteen uit de collectie van Christ Naert.
Deze werktuigen doken op door zijn intense
veldprospecties in Beveren gedurende een
kwarteeuw.
Daarnaast ontdekte Christ op 24 september
2011 een vrij groot aantal potscherven van
een Romeinse kruikamfoor (hoogte 45cm en
buikdikte 40cm) met aan weerszijden
drieledige handvatten. Ze bevatten doorgaans olijfolie, graan, wijn en garum (vissaus).
Een derde onderdeel van de archeologische
expo verwijst naar vondsten uit 2005-2006
die opdoken naar aanleiding van wegenwerken tussen de Onledegoedstraat en de
Beversesteenweg.
Een
Karolingische
waterput in eikenhout werd gevonden bij de
bouw van een tunnel in de Heirweg onder de
Ring R32. Dit is in de onmiddellijke

20. Billen R., Driehonderd jaar oude
vondsten op bouwplek in de Vierde
Lansierslaan in Tienen.
Bij grondwerken op de hoek van de Vierde
Lansierslaan en de Astridvest zijn resten aan
het licht gekomen van een versterking op de
stadsmuur van 300 jaar geleden. Tijdens de
grondwerken stootte een kraanman op een
brede muur en een torentje. Uitvoerder
Promobuild verwittigde de Intergemeentelijke
Archeologische Dienst Portiva. Het ging om
een deel van de redoute van de vierde
stadsomwalling.
Het agentschap Onroerend Erfgoed van de
Vlaamse overheid en de stad Tienen
maakten deze snelle interventie mogelijk.
Het stadsbestuur is opgetogen:” Concrete
afspraken met de uitvoerder Promobuild, de
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omgeving van het kruispunt van de
Lichterveldestraat, en de Wagenbrugstraat.
In twee kuilen vond Pieter Naert een kom en
een melkteil met standlobben uit de 14de 15de eeuw.
Krant van West-Vlaanderen KW De
Weekbode vrijdag 31.01.2014 p.31
Verdere info, openingsuren enz. zie in WAK
82 Archeo tentoon Roeselare.

Aanleiding was de nieuwe vloerverwarming
die het gerestaureerde orgel in optimale
conditie moet houden. Stilaan groeide het
idee om een museumkelder in te richten. De
opgravingen leverden talrijke, uiteenlopende
vondsten op: resten van imposante
Romeinse muurschilderingen, vroegmiddeleeuwse stenen sarcofagen, duizenden
metalen voorwerpen en munten, tienduizenden scherven aardewerk ….

februari 2014

Minister Bourgeois maakte nu 1,3 miljoen
euro vrij voor de wetenschappelijke studie
van de vondsten:” Het is zeldzaam in
Vlaanderen – en eigenlijk uniek – dat wetenschappers de overgang van de Romeinse
tijd naar de zo slecht gekende vroege
middeleeuwen kunnen documenteren. Het
kerkgebouw is van oorsprong een Romeinse
basilica, een vergaderruimte uit de vierde
eeuw na Chr., ooit als kerk gebruikt of toch
het startpunt geweest van een lange traditie
van kerkenbouw op dezelfde plaats. Een
traditie die tot vandaag voortduurt. De
resultaten van het onderzoek worden de
volgende jaren, onder leiding van het
Agentschap Onroerend Erfgoed, gebundeld
in een wetenschappelijke publicatie”. Het
onderzoek zal tevens de leidraad vormen
voor de aanleg van een museumkelder, het
sluitstuk van een lange maar boeiende
geschiedenis. Gehoopt wordt dat dit
museum al in 2017 wordt opengesteld voor
het publiek.
Kerknet dinsdag 18.02.2014

22. In Luxor is een 3600 jaar oude mummie
ontdekt in een zeldzame sarcofaag die met
pluimen gedecoreerd is. Dat maakte het
Egyptische ministerie van antiquiteiten
bekend op donderdag 13 februari 2014.
Knack Internet 17.02.2014.

23. Federatie Herselt-Hulshout –Westerlo –
KerkNet. 1,3 miljoen voor onderzoek van
unieke archeologische vondsten in basiliek
van Tongeren.
De Vlaamse Overheid maakt 1,3 miljoen
euro vrij voor het wetenschappelijk
onderzoek van de archeologische vondsten
in de basiliek van Tongeren. Dat maakte
minister Geert Bourgeois van Onroerend
Erfgoed bekend tijdens de voorstelling van
het boek “ De Onze-Lieve-Vrouwbasiliek van
Tongeren, een ontzettend lang verleden”.
(138p., €29,75), uitgegeven bij het Davidsfonds. De publicatie beschrijft de archeologische opgravingen en het daaropvolgende onderzoek naar de geschiedenis
van de eeuwenoude basiliek.
Sinds 1999 werden verschillende archeologische opgravingen ondernomen in de
basiliek.
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24. mtm (Belga), Belgische archeologen
reconstrueren gladiatorenschool.
Een team van Belgische, Oostenrijkse en
Duitse archeologen zijn erin geslaagd een
vroegere gladiatorenschool, die in 2011 in de
buurt van Wenen werd ontdekt, virtueel in
twee en drie dimensies te reconstrueren. Ze
deden dat op basis van archeologische
kaarten en plannen van Romeinse
gebouwen, straten en infrastructuur, zo leggen de vorsers uit in het wetenschappelijk
tijdschrift Antiquity.
Het Romeinse Rijk telde een honderdtal
gladiatorenscholen, zoals die in Carnuntum
nabij de Oostenrijkse hoofdstad. “ Het enige
bekende gebouw dat rechtstreeks te vergelijken valt met de ontdekking in Carnun-
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tum, is de deels opgegraven ludus magnus
achter het Colosseum in Rome” preciseert
het team.
Eind augustus 2011 hadden de archeologen
de ludus in Carnuntum ontdekt. De site,
waar tussen de 40 en 60 gladiatoren werden
getraind, was zowat 1700 jaar oud, net zoals
de meeste andere ruïnes die in Carnuntum
werden teruggevonden. De totale oppervlakte bedraagt 11.000 m². Het centrale plein
meet 2800 m². Carnuntum, gelegen aan de
oevers van de Donau, was de hoofdstad van
de Romeinse provincie Pannonia.
HNB. woe. 26.02.2014.
25. Van Dooren P.: Een strandwandeling
van 800.000 jaar geleden.

Engeland, hebben toen mensen gelopen in
het slik van de monding van een grote rivier.
Een groep Britse geleerden vond de sporen
terug en rapporteert die nu in het vakblad
Plos One.
De sporen zijn intussen verwoest door de
branding van de zee. Een van de voetsporen
had een maat van 42, waaruit je kunt
afleiden dat de eigenaar ongeveer 1,70m
moet geweest zijn. “Toen we het resterende
zand weg borstelden en het water weg
sponsden, zagen we duidelijk afdrukken,
misschien wel van mensen. De regen vulde
ze even snel als we ze konden droogmaken”.
DS. 11.02.2014 p. D9 wetenschap.

maart 2014
26. Roox I.: We hebben Sisi’s sterke hand
nu broodnodig.
Egypte was tot twee jaar geleden de
belangrijkste vliegbestemming voor Belgen
die er tijdens de krokusvakantie even
tussenuit wilden. Nu blijven toeristen weg en
de moslimterreur maakt het nog veel erger.
Toch blijft Alfred Reyniers, die in Gizeh het
grootste Egyptische museum ter werd
bouwt, optimistisch: “ Als Egypte opnieuw
orde en stabiliteit kent, dan vinden
bezoekers de weg terug”.

Oudste voetafdrukken buiten Afrika gevonden in Groot- Brittannië. De oudste Europeanen kozen de Engelse kust voor een
strandwandeling. Maar de huidige Britten
stammen niet van hen af.
Volgens de meest aanvaarde theorie stamt
de moderne mens af van een groep voorouders die pakweg 100.000 jaar geleden
Afrika verliet om de rest van de wereld te
veroveren. Wat niet wil zeggen dat de rest
van de wereld toen nog leeg lag, alleen dat
wij niet afstammen van de toenmalige
bewoners. Onze voorouders verdrongen de
oudere mensen soorten, met de Neanderthalers als bekendste slachtoffer.
Een van die verdrongen mensenrassen liet
800.000 jaar geleden al zijn sporen na in
Engeland. Letterlijk: In de buurt van
Happisburgh, aan de kust van Oost-
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Trots toont Reyniers de indrukwekkende
schetsen van het hypermoderne museum. “
Het granieten standbeeld van Ramses, dat
125 tot 130 ton zwaar is, hebben we al naar
de werf gebracht” zegt de Belg. “Ramses
zal in de inkomhal van het museum staan.
Eerst wordt hij op zijn plaats gezet, daarna
word het atrium rondom hem heen gebouwd.
Achteraf zouden we zo’n kolos nooit meer
het museum binnen krijgen”
DS. weekend 1-2 maart 2014 p.34-35.
27. Vansteenkiste A. & Huyghebaert T.: Zo
gevaarlijk dat opruiming van bommen weken
zal duren
.
Boer ontdekt 200 mosterdgasbommen op
zijn veld. Op de grens van het WestVlaamse Passendale en Moorslede startte
de ontmijningsdienst DOVO met het
verwijderen van bommen met mosterdgas.
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Het gaat om de grootste vondst ooit van
chemische bommen in België. Tijdens de
operatie geldt een veiligheidsperimeter.

Opruiming moet met de hand gebeuren
Bommen met yperiet of mosterdgas worden
met de grootste voorzichtigheid opgeruimd.
“De munitie is honderd jaar oud en erg
fragiel. Bovendien werd aan het einde van
WO I met bommen van mindere kwaliteit
gewerkt” zegt onderluitenant Dirk Gunst van
de ontmijningsdienst DOVO. Eerst wordt de
weide gescand om resten op te sporen,
daarna wordt de zone rond de springtuigen
vrijgemaakt. De bommen uit de grond halen
gebeurt met de hand. Daarna worden de
bommen naar de DOVO - centrale in het
nabij gelegen Poelkapelle getransporteerd.
De springtuigen zonder chemische lading
worden daar tot ontploffing gebracht. De
mosterdgasbommen worden in een speciale
installatie ontmanteld. Na de opruimingsoperatie wordt het veld nog eens gecontroleerd op besmetting.
HNB. woe. 05.03.2014 p.6.
28. (wer), Stonehenge was eigenlijk
gigantisch klokkenspel
Er is een nieuwe theorie over het waarom
van het prehistorische monument Stonehenge. De opgestapelde stenen zou-den
een gigantisch klokkenspel geweest zijn. Tot
dat besluit komen onderzoekers van de
Londense Royal College of Art, nadat ook zij
zich maandenlang bogen over het mysterie
van de Stonehenge - site, waar tientallen
tonnen zware stenen in een cirkel staan
opgesteld. “ Er moest iets speciaals zijn aan
de stenen zelf. Anders was men die niet in
Wales, 300 km verder, gaan halen” zegt
Paul Devereux, een expert in akoestiek en
archeologie. Zijn team beklopte de stenen
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met hamertjes en dat leverde metaalachtige
klanken op. Op sommige stenen zijn ook
sporen te zien van hamerinslagen.
HNB do. 06.03.2014

29. (tg), Stonehenge gebouwd voor
concerten?
De gigantische stenen van Stonehenge
hebben akoestische eigenschappen. Een
van de grote vragen over Stonehenge is:
waarom werden die zware stenen honderden kilometer verderop in de Preseli Hills
uitgekapt? Onderzoekers van het Royal
College of Art in Londen onderzochten
duizenden stenen van op die plek en
kwamen tot de conclusie dat een groot deel
ervan als een klok “geluid” kon worden.
Dankzij hun microscopische structuur geleiden stenen doorgaans geen geluid. Maar de
muzikale stenen hebben een andere
structuur, die maakt dat er een gong te
horen is als ze aangeslagen worden.
De onderzoekers staan nu voor de uitdaging
om te bewijzen dat de stenen uitgekozen zijn
voor hun muzikale eigenschappen. Dat er
muziek gemaakt werd op de site staat wel
vast: Er werden o.m. oude fluiten en
percussie-instrumenten gevonden. Bovendien staan de stenen zo opgesteld dat ze
geluid versterken.
DS vr. 07.03.2014 p.D5
30. (mtm), Belg ontdekt grootste vleesetende
dinosaurus van Europa.
Een Belg heeft een nieuwe dinosaurussoort
ontdekt in Portugal. Het gaat om de
torvosaurus gurneyi, vermoedelijk de grootste vleeseter van zijn tijd.
De beenderen werden enkele jaren geleden
door een Nederlander gevonden in de buurt
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van het Portugese Praia da Vermelha. De
Belg Christophe Hendrickx gaf aan dat het
om een nieuwe soort ging. “Het is een droom
die uitkomt” zegt de doctoraatsstudent in het
wetenschappelijk blad PLoS ONE.
De torvosaurus gurneyi moet zo’n 10m lang
geweest zijn en vier à vijf ton gewogen
hebben. Net als de tyronnosaurus rex had
de torvosaurus korte armpjes, vlijmscherpe
tanden en klauwen. De torvosaurus gurneyi
leefde in de late Jura, 150 miljoen jaar
geleden. Hij was toen wellicht de grootste
vleeseter. De t-rex kwam pas 70 miljoen jaar
geleden en was de Torvosaurus al uitgestorven.
HNB. vr. 07.03.2014 p13

31. X, Belgische student ontdekt grootste
vleesetende dino.
Zie ook archeoknipsel 30.
HNB Jommekes krant woe. 12.03.2014
32. (ivh), Fragmenten Bijbel ontdekt.
Meer dan 60 jaar na de ontdekking van de
Dode Zeerollen in Qumran deden archeologen opnieuw een belangrijke ontdekking.
Rabijn en archeoloog Yonatan Adler
ontdekte in het Israël Museum in Jeruzalem
drie doosjes van gebedsriemen met kleine
manuscripten met negen Bijbelse tekstfragmenten van 2000 jaar geleden, vermoedelijk uit het boek Deuteronomium. Ze
werden eertijds opgegraven door archeoloog
Roland de Vaux in de grotten 4 en 5 in
Qumran.
Kerk en Leven woe. 19.03.2014 p.6.
33. (SL) Archeologisch onderzoek
Het archeologisch vooronderzoek op het
toekomstige
bedrijventerrein
Beveren
Nood-Oost is op maandag 17 maart gestart.
In samenwerking met de stad Roeselare zal
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het WVI instaan voor de bouw van een
nieuw industrieterrein.
Het toekomstige bedrijventerrein Beveren
Noord-Oost zal zo’n 50ha beslaan tussen de
ringweg R32, de Beversesteenweg, de
Heirweg en de Vloedstraat. Voor dat de
bouw van start kan gaan zal het gebied eerst
onderzocht worden naar archeologische
sporen. Daar zijn de archeologen van Ghent
Archaeological Team op maandag 17 maart
mee begonnen.
Het onderzoek zal enkel weken in beslag
nemen. De archeologen doen er grondboringen en leggen archeologische sleuven
aan. Bevindingen zullen vervolgens in een
rapport gegoten worden. Ook de projectvereninging BIE uit Roeselare werkt mee
aan het onderzoek.
In 2005 onderzocht de Werkgroep Archeologie Roeselare een waterput uit de vroege
middeleeuwen. In 2011 werd er langs de
Onledebeek een Romeinse kruikamfoor
gevonden. Deze vroegere vondsten zijn te
bezichtigen in de tentoonstelling Beveren
onderste boven op de Dienst Cultuur in de
Zuidstraat 3.
KW Krant van West-Vlaanderen De
Weekbode vrij. 21.03.2014 p.40
34. Dumont M.:Romeinse nederzetting in
Dudzele.
Bij de voorbereidende werken voor de A11
zijn in Dudzele resten aangetroffen van een
Romeinse nederzetting. Archeologen vonden een zandrug van meer dan 100m lang
en troffen er scherven van aardenwerken
containers aan, die dienden voor de zoutwinning. Iets wat voor onze streek erg
belangrijk was in die tijd, maar waar maar
weinig over geweten is.
Daarnaast vonden archeologen ook resten
van een nederzetting uit de eerste of tweede
eeuw. De vondst zou geen gevolgen hebben
voor de timing van de werken.
Focus –WTV do.27.03.2014.
35. X., Uitzonderlijke archeologisch vondst in
Oostende.
In Oostende is een uitzonderlijke archeologische vondst gedaan: een scheepskanon
uit 1745. Het werd gevonden bij graafwerken
op
het
strand
naast
de
nieuwe
Oosterstrekdam. Archeologen proberen het
nu zo goed mogelijk te bewaren. In het
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kanon zitten nog de kogel en andere waardevolle archeologische resten.

wellicht een landbouwer temidden uitgestrekte landbouwvelden”.

De vondst dateert al van een hele poos
geleden. Nu pas wordt het duidelijk dat het
een uitzonderlijk waardevol kanon is. Meer
dan 250 jaar lag het onder water en zand
voor de kust van Oostende. De zware korst
hield het kanon in zeer goede staat.
Het kanon van Oostende wordt ook een
symbooldossier voor beter omspringen met
archeologische vondsten op zee. Het
agentschap voor Innovatie Wetenschap en
Technologie IWT trekt daar nu centen voor
uit. Archeologische vondsten op zee en op
stranden zullen voortaan meer professioneel
behandeld worden. Waar het kanon
uiteindelijk terecht zal komen is nog niet
duidelijk.
Focus – WTV do. 27.03.201

36. (ktb), Archeologen ontdekken
middeleeuwse boerderij in Sint-Michiels.
Op een akker aan de Barièrestraat in SintMichiels Brugge achter het psychiatrisch
ziekenhuis OLV, heeft de archeologische
vereniging Raakvlak de sporen van een
vroeg- middeleeuwse nederzetting blootgelegd. In eerste instantie gaat het om een
drie-schepig gebouw van 12,5 bij 5,5m
waarvan de sporen van de houten
constructie nog duidelijk zichtbaar zijn.
“Wellicht gaat het om een boerderijgebouw
met rieten dak” zegt Dieter Verwerft van
Raakvlak.
Karolingisch
Op basis van de gevonden scherven
concluderen de archeologen dat het gebouw
dateert uit de Karolingische periode uit de
9de tot 10de eeuw. “Terwijl de stad Brugge
zich aan het ontwikkelen was, woonde hier
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Behalve het gebouw uit de vroege
middeleeuwen, troffen de onderzoekers nog
veel ouder sporen aan van menselijke
aanwezigheid. “ De fijne lijnen wijzen op
landbouwactiviteit nog voor de Romeinse
periode” zegt Verwerft. Ten slotte kwamen er
ook nog een beperkt aantal vuursteentjes
naar
boven,
wat
op
prehistorische
menselijke aanwezigheid duidt.
De archeologen onderzochten de site naar
aanleiding van de bouwplannen van
verpleegsterhogeschool HBOV. De school
die momenteel verspreid is over meerdere
campussen en door een fikse stijging van
het aantal studenten met plaatsgebrek
kampt, wil er tegen 2016 een modern
schoolgebouw openen. “De opgravingen
zullen de werken niet hinderen” zegt Ingrid
Lingier, die in het nieuwe gebouw een
verwijzing naar de archeologische site wil
laten aanbrengen.
DS do. 27.03.2014 p.33.
37. De Herdt Chr.: Belgische lijkendokter
begraven onder Griekse parking.
Belgische archeologen zoeken naar skelet
van Vesalius in Griekenland. Belgische
historici zijn er van overtuigd dat het graf van
Andreas Vesalius onder een verlaten parking
ligt, op het Griekse eilandje Zakynthos. Het
team wil er de komende maanden aan de
slag om het verloren gewaande skelet van
de Vlaamse grondlegger van de anatomie op
te graven. Andreas Vesalius (1514-1564)
was een Brabants arts en anatoom. Hij
schreef het eerste complete werk over de
menselijke anatomie op basis van secties op
lichamen van overledenen. Hij overleed
tijdens een pelgrimstocht in Griekenland. Zijn
graf werd nooit teruggevonden.
HNB vrij. 28.03.2014 p.17.
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38. Van Dooren P.: Massagraf van
slachtoffers pest blootgelegd.
De graven die ontdekt werden bij de bouw
van een spoorwegtunnel in Londen zijn
pestslachtoffers. Die lijken elkaar te hebben
besmet, zonder tussenkomst van ratten en
vlooien.
Bij de werken onder Charterhouse Square in
Londen, dicht bij het metrostation Barbican,
werden vorig jaar 25 skeletten aangetroffen.
De plek ligt net buiten de middeleeuwse
stadsmuren en was misschien een
massagraf voor pestslachtoffers, dachten de
archeologen. Nu maakten ze bekend dat ze
in de tanden inderdaad DNA hebben
aangetroffen van de pestbacterie, Yersinia
pestis.

De onderste laag graven is met de C14 –
techniek gedateerd tussen 1348 en 1350,
precies tijdens de eerste grote pestepidemie
die Europa trof. Een tweede laag stamt uit
de pestgolf van 1361 en de bovenste laag
komt overeen met de epidemie van de jaren
1430.
De “Grote Pestilentie” van 1347-1351 kreeg
later de naam “de Zwarte Dood”.Ze haalde
heel de Europese samenleving onderuit en
kostte naar schatting een derde van de
Britten hun leven, en zestig procent van de
Londenaars. Veel skeletten tonen tekenen
van ondervoeding, een op zes had O-benen.
De nieuwe spoorlijn leidde ook al tot de
vondst van Romeinse schedels die mee
gespoeld waren in een nu verdwenen
riviertje.
DS di. 01.04.2014 p. D8
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39. (VVHR) Archeologen speuren.
Op de plaats waar de WVI en de stad
Roeselare straks het bedrijventerrein Beveren Noord-Oost zullen ontwikkelen, wordt
momenteel een archeologisch onderzoek
gedaan.
“Dit nieuwe bedrijventerrein zal zo’n 50 ha
groot zijn en is gelegen tussen de Heirweg,
de ringweg R32, de Beversesteenweg en de
Vloedstraat” legt Willem Hantson uit. “Het
archeologisch onderzoek gebeurt op voorschrift van het Agentschap Onroerend
Erfgoed van de Vlaamse overheid. Archeologen van “Ghent Archaeological team”
voeren manuele boringen uit en trekken
sleuven. De verzamelde gegevens worden
verwerkt in een rapport. Op deze plek werd
vroeger verschillende keren archeologisch
onderzoek verricht. De vondsten hiervan zijn
te bezichtigen bij de dienst cultuur in de
Zuidstraat.
De Streekkrant woe. 02.04.2014 p.13
40. Van Dooren P.: Stook een vuurtje en
dood een beer.
Wie aan den lijve wil ervaren hoe het was
om in de prehistorie te overleven, kan
terecht in het Gallo-Romeins Museum in
Tongeren. Volgende prehistorische technieken kan je hier ervaren: o.l.v. archeologen uit
de préhistosite van het Waalse Ramioul:
speerwerpen – steen bewerking – hoe een
spits op een schacht zetten? – hoe een
fluitje maken uit vogelbot? Hoe leer looien?
Hoe benen naalden maken om die huiden
om te zetten in een bontjas? Wat haal je uit
een rendier? 24 kg vlees, 1 kg lever, 4l
bloed, botten en gewei om van alles mee te
maken: een huid bewerken, vet voor de
lampen, vervaardigen van messen in silex,
vuur maken: de vuurplaats zit helemaal
achterin de tentoonstelling, om het spannendste voor het laatst te houden: silex,
piriet, poeder uit een tondelzwam, een
handvol hooi …
Doe de prehistorie Gallo - Romeins
museum, Tongeren. Dagelijks van 9 tot 17u.
weekend en vakantie 10 tot 18u, maandag
gesloten. Ook als B-dagtrip, groepsrondleidingen af te spreken. Tot 31 augustus.
www.galloromeinsmuseum.be
DS. ma. 07.04.2014 p.D8
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41. Draulands D.: Katten temmen. De
Egyptenaren hadden 6000 jaar geleden al
tamme katten.
Het gangbare verhaal over de domesticatie
van de kat wil dat die zo’n 4000 jaar geleden
in Egypte plaats vond. Het verhaal steunt op
afbeeldingen van huiskatten op schilderijen.
Maar zoals vaker het geval is, wordt de
kunst achterhaald door de wetenschappelijke analyse. Bioloog Wim Van Neer van
het Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen beschrijft met enkele
collega’s in The Journal of Archaeological
Science – de ontdekking van zes katten –
een koppel en vier jongen van twee nesten –
die samen begraven werden op een kerkhof
voor rijke Egyptenaren.
Ze zouden 6000 jaar geleden geleefd
hebben en dus zou de kat in Egypte 2000
jaar eerder tam zijn gemaakt dan tot nog toe
werd aangenomen. De tanden en beenderen
van de dieren lijken sterk op die van de
huiskatten van nu. De diertjes zouden ook
geboren zijn buiten het voortplantingsseizoen van de wilde kat, wat de stelling
steunt dat ze door mensen werden
gekweekt. Volgens sommige analisten zou
de kat nog veel vroeger zijn gedomesticeerd:
bijna 10.000 jaar geleden. Toen maakte de
mens de overgang van een bestaan als
jager-verzamelaar naar dat van landbouwer.
Hij begon graan en andere gewassen op te
slaan en kreeg daardoor te maken met
rattenplagen. Katten zouden een rol gespeeld hebben bij de bestrijding daarvan.
Ook op Cyprus en in China zijn sporen
gevonden die wijzen op de domesticatie van
katten. Het proces heeft zich dus
waarschijnlijk onafhankelijk van elkaar op
verschillende plaatsen in de wereld
voorgedaan.
Knack 09.04.2014 p.75
42. (HH) Opgravingen uit Beveren
(Roeselare)
Nog tot eind 2014 loopt er in de Dienst
Cultuur een tentoonstelling met vondsten na
archeologische opgravingen in Beveren.
Wat uit de ondergrond van de Roeselaarse
deelgemeente naar boven kwam, wordt in de
expo samengevat en gepresenteerd door
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V.O.B.o.W.-WAR samen met de cultuurdienst.
De grote bezieler van de tentoonstelling is
archeoloog Jozef Goderis en de aanbrenger
van de gevonden voorwerpen in Beveren is
Christ Naert. Deze Beverenaar is leraar
aardrijkskunde aan het Guldensporencollege
in Kortrijk en docent bij Syntra West in
Roeselare, opleiding reisleiders en gidsen
Leiestreek. Hij woont in de Onledemolenstraat, is getrouwd met Marie-Leen
Sagaert en vader van Stein, Pieter en Elien.
Zijn interesse gaat uit naar het landschap in
het heden én in het verleden. Archeologisch
onderzoek helpt om het landschap uit het
verleden te reconstrueren en levert inkijk op
het leven van onze voorouders in Beveren.

“Ik heb de lagere school doorlopen op De
Tassche, waar ik woonde” vertelt Christ
Naert. “ als kleine snaak van zes jaar had ik
al interesse voor fossielen, gesteenten en
prehistorische werktuigen. Op zestienjarige
leeftijd ben ik in contact gekomen met Jozef
Goderis. Hij heeft zich over mij ontfermd en
duidelijk de juiste archeologische weg getoond.
Romeinen
Zo werkte ik in 1989 samen met Jozef bij
opgravingen van een Gallo-Romeinse artisanale nederzetting aan de vaart in
Roeselare. (N.v.r.: Op deze site werd
vastgesteld dat er klei werd bewerkt
(dakpannenoven), hout (waterputten), leder
en metaal).
Prehistorisch
“De expositie van voorwerpen gevonden in
Beveren is te bewonderen in kijkkasten. Er
zijn talrijke mooie artefacten uit het verleden
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van Beveren te zien. Dit zijn werktuigen
gemaakt in steen door de prehistorische
mens. De verzameling bestaat uit vondsten
uit het midden van de steentijd (ca. 8500 tot
5500 v. Chr.) en de nieuwe steentijd (ca.
5500 tot 2600 v.Chr.). Deze werktuigen
doken
op
tijdens
mijn
intense
veldprospecties in de afgelopen 25 jaar“
aldus Christ Naert.
Kroonstuk
Bij opgravingen kan men ook op een
toevalstreffer stoten. “Toevallig ontdekte ik
op zaterdag 24 september 2011 een groot
aantal potscherven bij graafwerken in Beveren; Onmiddellijk had ik een vermoeden
dat ze tot een Romeinse amfoor behoorden.
In totaal vond ik 204 scherven. De scherven
zijn gemonteerd door Jozef Goderis, zo werd
de Romeinse amfoor het pronkstuk van de
tentoonstelling. Het is een kruik van
ongeveer 45cm hoog en een buikdikte van
40cm. Aan beide zijden staan drieledige
handvatten. Dergelijke kruikamforen werden
in de tweede eeuw na Christus door de
Romeinen vervaardigd. In de kruiken werd
meestal olijfolie, graan of wijn bewaard. Als
vergelijkingsmateriaal is er een gelijkaardige
amfoor te zien die we in 1989 in een
Romeinse waterput aan de Roeselaarse
haven vonden.
Middeleeuwen
Ook vondsten gedaan op het grondgebied
van Beveren tijdens de periode 2005-2006
komen tijdens de tentoonstelling aan bod.
“Er werden op dat moment werken
uitgevoerd in de Onledemolenstraat en de
Beversesteenweg in de omgeving van de
Wagenbrugstraat en de heirweg bij de anleg
van de R32. We kregen er de officiële
vergunning om die noodopgraving uit te
voeren. Er dook een Karolingische waterput
op en drie postmiddeleeuwse kuilen die nog
konden onderzocht worden tussen 28 mei en
31 december 2005. Daaraan hebben wij
meegeholpen. Door mijn jarenlange ervaring
op gebied van vondsten, loop ik graag op de
velden. Het liefst zoek ik in de winterperiode,
want door regenval en weersomstandigheden is dan de kans het grootst om iets te
vinden”. Ik heb ook ooit nog fossiele vorstwiggen uit de laatste ijstijd in Beveren
bestudeerd”, besluit Christ.
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De archeologische tentoonstelling is het hele
jaar 2014 gratis te bezoeken en te
bezichtigen. Iedere werkdag van 8.30 tot 12
uur en op maandagnamiddag van 14 tot 18u
op de Dienst Cultuur in de Zuidstraat 3 in
Roeselare.
KW De Weekbode Beveren vr.11.04.2014
p.33
43. Van Dooren P., De boerenstiel is een
luxeleven.
Boeren mogen dan zwaar lichamelijk werk
doen, het is niets vergeleken met wat hun
voorouders te verduren hadden. Met de
invoering van de landbouw, enkele duizenden jaren geleden, lieten we het stadium van
de zwervende jager en plukker achter ons.
We werden sedentair – letterlijk: gezeteld.”
En onze botten zijn er een stuk zwakker op
geworden.,” zegt Alison Macintosh (Universiteit Cambridge). Botten en spieren passen
zich aan hun belasting aan.
DS di. 15.04.2014 p.D8
44. (evd) Archeologen onderzoeken
bedrijventerrein in Ruiselede.
Op het bedrijventerrein in Ruiselede dat
wordt aangelegd tussen de Bundingstraat en
de N37 start vanaf juni 2014 een
archeologisch onderzoek. Als dat afgerond
is, kan de aannemer starten met de aanleg
van de wegenis op het terrein van 80.000
m². De Bundingstraat wordt dan afgesloten
en er komt een nieuwe ontsluiting met de
N37. Het terrein wordt opgesplitst in 15 tot
25 percelen met maximum 5000 m². Eind
2014 start de verkoop van de gronden.
HNB. woe. 23.04.2014 p.27
De Streekkrant
DS = De Standaard
Focus - WTV
HNB = Het Nieuwsblad
Kerknet
Knack
KW = Krant van West-Vlaanderen De
Weekbode
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ARCHEO-TENTOON
Samenstelling: Jozef Goderis

BRUSSEL
t/m 26.04.2015
14-18 – dit is onze geschiedenis
Een historische tentoonstelling over alle
facetten van het conflict die Europa verzwakt
en beroerd hebben.
Koninklijk Museum van het Leger en de
Krijgsgeschiedenis
Jubelpark 3, 1000 Brussel. 02.737.78.33
ENAME
t/m 31.11.2014
De Erfenis van Karel de Grote (814-2014)
Vermoedelijk volgende V.O.B.o.W. busexcursie daarheen op zondag 5 oktober
2014. De tentoonstelling vertelt het onvertelde verhaal van Karels erfenis die mee aan
de basis lag van Europa’s eeuwenlange
verdeeldheid.
Provinciaal Erfgoedcentrum,
Lotharingenstraat 1, 9700 Ename,
055/30.90.40 www.pam-ov.be
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GENT
t/m 30.06.2014
Oorlog & Trauma –Soldaten en
Psychiaters 1924-2014
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Museum Dr. Guislain, Jozef Guislainstraat
43, Gent
09/216.35.95 www.museumdrGuislain.be
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

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

KOKSIJDE
t/m 03.08.2014
Vroeger oud, nu nieuw: 15 jaar
aanwinsten.
De tentoonstelling vertelt ons meer over de
invloedsfeer van de abdij en de context
waarbinnen de abten functioneerden.
Koninklijke Prinslaan 6-8, 8670 Koksijde.
058/53.39.50 www.tenduinen.be
MAASEIK
t/m 31.08.2014
Pijn en heling tijdens W.O.I
Regionaal Archeologisch museum (RAM)
Apotheekmuseum.
In het RAM ontdek je welke invloed de
“Grote Oorlog” heeft gehad op de Maaseikenaar en de Maaslander.
Markt 45, 3680 Maaseik
089/ 56.68.90. www.maaseik.be
NIJVEL
Van 13.05.t/m 29.06.2014
25 jaar opgravingen in Waals Brabant
Musée communal d’ archéologie, d’ art et d’
histoire. Open van maandag tot vrijdag en de
1ste en 3de zondag van de maand.
Van 9.30u tot 12.00u en van 14.00u tot
15.00u.
Geleide
bezoeken
aan
de
tentoonstelling op de zondagen 1 juni en 15
juni om 10.00u. Reservatie gewenst –
beperkt aantal plaatsen. Tijdens de week,
bezoeken op afspraak voor schoolgroepen.
Info: musee@nivelles.be of 067/88.22.80.
ROESELARE
t/m 31.12.2014
Beveren onderste boven
Collectie van de familie Naert – Sagaert.
Blikvanger: montages van een GalloRomeinse kruikamfoor uit de 2de eeuw.
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Melkteil met standlobben van Beveren onderste boven

TONGEREN
t/m 31.08.2014
Doe de Prehistorie!
Een belevenisvolle uitstap voor het hele
gezin. Je maakt speels kennis met het harde
leven van de jagers-verzamelaars, pakweg
10.000 jaar geleden.
Kielenstraat 15, 3700 Tongeren
012/67.03.32 www.galloromeinsmuseum.be

Nederland
AMSTERDAM
1. t/m 18.05.2014
De Krim, goud en geheimen van de
Zwarte Zee
Allard Pierson Museum – Oude Turfmarkt
127 Amsterdam
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Le voyage de l’obelisque. Louxor/Paris
(1829-1836)
Musée nationale de la Marine
Palais de Chaillot, Trocadéro
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 Strasbourg.
tel. 03.88.52.50.00

2. t/m 05.09.2014
Expeditie Zijderoute
Schatten uit de Hermitage
Hermitage Amsterdam, Amsel 51
ASSEN
t/m 31.08.2014
Mummies, Over leven na de dood
Drents Museum, Brink 1

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
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
Duitsland

LEIDEN
t/m 31.10..2014
Luxor 1960-2010
Rijksmuseum van Oudheden,
Rapenburg 28

Frankrijk
CLAMECY
t/m 29.09.2014
Chevroches, à la croisée des voies
antiques
Musée d’ art et d’ Histoire Romain Rolland,
avenue de la République, 58.500 Clamecy
tel. 03.86.27.17.99
PARIS
1. 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
2. t/m 06.07.2014
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FREIBURG
t/m 25.05.2014
Baustelle Gotik
Das Freiburger Münster,
Augustinermuseum, Augustinerplatz
HALLE (SAALE)
t/m 18.05.2014
3300 BC
Mysteriöse Steinzeittote und ihre Welt.
Landesmuseum für Vorgeschichte Halle,
Richard-Wagner-Strasse 9
KARLSRUHE
t/m 18.05.2014
Imperium der Götter: Isis – Mithras –
Christus
Kulte und Religionen im Römischen Reich
Badisches Landesmuseum, Schloss
KONSTANZ
t/m 05.10.2014
Romer, Alamannen, Christen
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Frühmittelalte am Bodemsee
Archäollogisches Landesmuseum,
Benediktinerplatz 5
MUNCHEN
t/m 31.08.2014
Ötzi 2.0. Neues von der Elsmumie
Archäologische Staatssammlungf München,
Lerchenfeldstrasse 2
ROSENHEIM
t/m 23.11.2014
Inka – Kôninge der Anden
Ausstellungszentrum Lokschuppen
Rosenheim
Rathausstrasse 24
SCHLESWIG
t/m april 2015
Das Nydamboot / Nydambaden versenkt –
entdeckt – erforscht
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Archäologisches Landesmuseum Schloss
Gottorf, Schlossingel 1
TRIER
t/m 28.09.2014
Ein Traum von Rom
Römisches Stadtleben in
Südwestdeutschland
Rheinisches Landesmuseum, Trier,
Weimarer Allee 1

Groot Brittannië
LONDEN
t/m 22.06.2014
Vikings – life and legend
British Museum, Great Russell Street.
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OVERZICHT TIJDSCHRIFTEN

Op de leestafel:
Samenstelling Jozef Goderis
ARCHEOLOGIA
nr 518 februari 2014

Lecuyot G.: Afghanistan. Aï Khanoum. Les
grandes résidences aristocratiques, 68-73.

Mulliez M.: Midi- Pyrénées: Toulouse. Quand
les Romains sont arrivés, 14-21.
Fuganti D.: Sicile Villa du Casale. De
Morgantina à Piazza Armerina, 1500 ans d’
histoire, 22-31.
Barreau J.B. e.a.: Grand Ouest. Le
conservatoire numérique. Un fanastique outil
pour la recherche, 32-45.
Daniel J.: Préhistoire Théranthropes du
Sahara. L’ Invention d’ une méthode d’
étude, 46-51.
Postel B.: Portugal Troia. L’ usine à garum
de l’ Empire romain, 52-61.
Mauné S. e.a.: Espagne: Las Delicias. Un
atelier d’ amphores à huile Dr.20, 63-69.

nr 520 april 2014

nr 519 maart 2014
Bensard E.: Paris: San Gennaro. Joyaux des
Napolitains, 21-27.
Pioda S.: Paris Moi, Auguste. L’ Empire
romain s’ expose au Grand Palais, 28-41
Christiansen J., e.a.: Italie Ostie Le port de
Rome redécouvert, 42-53.
Chevallier F.: Ardèche. Orgnac. Le cité de la
Préhistoire, 54-59
Bakaric, L. e.a.: Lattes. Les lapodes. Peuple
prohistorique de Croatie, 60-67.
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Bérard-Azzouz O. & Lacan S.: Hérault. La
Villa d’ Embonne. Au musée de l’ Éphèbe d’
Agde, 14-25.
X. Grèce. Sur les flots de la mémoire, 26-27.
Pioda S.: Bruxelles. Nautilus. Mémoires de
la méditerranée grecque, 28-35.
Pomey P.: Provence Le projet Prôtis.
Reconstruire un bateau grec du VIe siècle
av. J.C., 36-43.
Crançon S.: Suisse La beauté du corps. Un
idéal grec, 44-49.
Boule A. & Parétias J.: Alsace. Strasbourg.
Trésors de la gypsothèque, 50-51.
Vollkommer R.: Lichtenstein. Panum et
circenses. Vestiges des gladiateurs de l’
Empire, 52-61.
Mébarki F.: Israël. Ascalon. Les secrets du
marbre gravé de la Santa Maria Viridis, 6373.
DOSSIERS d’ ARCHÉOLOGIE
nr 362 maart – april 2014
Le goût et l’ alimentation dans l’ antiquité.
Sacrifices, banquets et pratiques
alimentaires.
WAK 82 (2014)

Dit nummer van “Dossiers d’ archéologie”
presenteert de problematiek van de voeding
vanaf de dagelijkse schotel tot het cultureel
banket in de oudheid. Het geheel wordt
ondersteund door een reeks goed gedocumenteerde studies.

DE MUNTKLAPPER
nr 81 januari-februari-maart 2014
Verbist L.: 1 cent “volkswagen”, Zuid Afrika
1964, 1-5.
nr 82 april-mei-juni 2014

L’ ARCHÉOLOGUE La revue de l’
Archéologie. ( zes nummers per jaar)
nr 127: Spectacles Antiques. september –
oktober – november 2013
nr 128: Héros, princes et princesses celtes.
december 2013 januari – februari 2014

ARCHEOLOGIE MAGAZINE
GESCHIEDENIS - CULTUUR –
EXPOSITIES – REIZEN
01. 2014 Speciaal nummer: Ieper
Halbertsma R.: Leiden. Augustus,
Constantijn en de Grote Camee.
Geschenken voor de keizer, 6-8
Verhart L.: Grotte de la Mouthe, 16-18
Archeoloog Leo Verhart schrijft over bijzondere momenten die iets met archeologie
van doen hebben, vaak momenten dat hij
oog in oog stond met iets wat totaal
onverwacht was, die een enorme indruk
maakten of hebben bijgedragen aan een
belangrijke verandering van inzichten. Daar
kijkt hij op terug in deze inhoudelijk/
persoonlijke bijdrage.
Lichtenberg L.: Het herboren Ieper, 20-26.
Stad biedt méér dan alleen herinneringen
aan Eerste Wereldoorlog.
Lichtenberg L.: VIOE en Archeo 7.
Archeologie in Ieper, 30-34.
Overzicht onderzoeksprojecten.
Toebosch Th.: Toen Magdeburg nog een
bruisende barokke stad was, 35-37.
Dekeersmaeker M.: Sumhuram,
archeologische havenstad. Meer dan een
stenen verhaal – De Dhofar /Yemen
connectie, 38-39.
Emerit S. (vertaling Veldmeyer, A. J.):
Muziek en muzikanten in het oude Egypte.
Aflevering 2: De muzikanten, 40-43.
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Vanhoudt H.: De Muntslag van Filips V: een
aangepast overzicht, 1-9.

ERFGOED ROESELARE
Jaargang 3 - nr 1: maart – april – mei 2014
Goddeeris J.: Felix - Amand De Mûelenaere.
(1793-1862), 9-27.
Een pionier uit het Klein Seminarie van
Roeselare, onze eerste “premier”; onze
eerste gouverneur.
Goderis J.: Rokersverenigingen in Roeselare
aflevering 4, 28-37.
13. De Vlaamsche Rookers; 14. Rokersclub
van de Roeselaarse Meubelmakers; 15. De
Roode Rookers; 16. De Lustige Rookers van
’t Hoekje; 17. De Ware Vrienden.
Crombez K.: Papieren noodgeld in
Roeselare tijdens de Eerste Wereldoorlog,
39-47.
Goderis J.: Archeologisch Nieuws 48-49.
Tentoonstelling: Beveren onderste boven &
uitstap naar Chemin des Dames
Vanneste S., Roeselaarse Erfgoedkalender,
50.
EX SITU nr 5
De herdenkingsjaren van de Groote Oorlog
vormen de ideale gelegenheid om de WOIarcheologie, naast het gebruikelijke archeologische aanbod, via een aantal artikels in de
kijker te zetten. De rode draad van 100 jaar
’14-’18 kronkelt zich als een loopgraaf
doorheen het magazine en belicht dit
mondiaal conflict vanuit verschillende
standpunten.
Zo neemt een UGent-onderzoeker ons mee
op zoek naar oorlogsrestanten in de Ploegsteertse bossen en (her)ontdekken we in
Engeland een bijna verloren schaalmodel
van het strijdperk van Mesen. De opgraving
van Ieper Wieltje vervolgens biedt een inkijk
in de ontberingen die de Britse soldaten er
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doorstonden.. Een aantal rumkruiken echter
krikt de moraal weer op.
In dit nummer gaat de aandacht verder naar
een verslag over het wedervaren van een
onderwater archeoloog op zoek naar sporen
van Inca’s in het Titicameer en leest U
verder over het fenomeen reenactment in
Vlaanderen. De eigenaar van een boerderij
in Asse stoot nietsvermoedend op een 18 de
eeuwse zilverschat en weet zich plots 600
munten rijker. En waar niet-destructieve
archeologische technieken recent hoge ogen
gooiden in de media, brengt men hier een
efficiënte prospectiemethode onder de
aandacht: over luchtfotografie en welke
mensen deze discipline leven inbrengen.
www.exsitu.be

Dauwe G.: Muntcriminaliteit in het
graafschap Vlaanderen tijdens de Nieuwe
Tijd (1), 113.
24ste jaargang nr 5 mei 2014
Van Caelenberghe H.: Laureaat
tweejaarlijkse Prijs uitgenodigd voor
numismatische Workshop in Cambridge,
133.
Claes L.: Romeinse munten in de antieke
literatuur (2), 136.
Dauwe G.: Muntcriminaliteit in het
graafschap Vlaanderen tijdens de Nieuwe
Tijd (2), 145.

IN DE STEIGERS
20ste jaargang 2013 nr 4
Lybeer, A. & Cornilly, J.: Verhalen uit de
Groote Oorlog, 103-113.
Havemans A. & Duart, H.: De SintAudomaruskerk en het kerkhof van
Alveringem. Een kerk te midden van een
funeraire wereld in beweging, 114-121.
Snauwaert L. & Lammens W.:
Erfgoedinzicht: een nieuw erfgoedportaal
gelanceerd, 122-126.
NUMISMATICA BRUGGE EN HET VRIJE
24ste jaargang nr 3 maart 2014
Schutyser E.: In Memoriam Guido Debacker,
(° Izegem 05.10.1939 + Ingelmunster
15.02.2014), 67.
X.: Reglement van de “Tweejaarlijkse
Numismatische Prijs van Numismatica
Brugge en Het Vrije”, 68.
Van Calenberghe H.: Schotse munt verovert
de Lage Landen (2), 69.
Dewulf R.: Een onbekende Siciliaanse
rekenpenning van Martinus de Jongere
(1402-1409), 83.
24ste jaargang nr 4 april 2014
Claes L.: Romeinse munten in de antieke
literatuur (1), 101.
Dewulf R.: Een Oostendse rekenpenning uit
1648, 109.
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Pijpelogische Kring Nederland
Jaarboek 2013
Van der Lingen B.: Kleipijpen van de
scheepswerf van Topsvoort aan de
Oosteinderweg te Aalsmeer, 9-32.
Stam R.: Waarom de ontwikkeling van de
pijpennijverheid in België zo anders was als
die in Nederland, 33-50.
Van Esveld A.: Bijzondere pijpen uit de
digitale Gambier catalogus, 51-58.
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Van der Lingen B.: Een Amerikaanse
Chesapeake pijp en een Turkse tsjiboek uit
een sloot in de Schermer, 59-64.
Van der Lingen B.: Felix Meritis: inkoop,
gebruik en hergebruik van kleipijpen,17841861, 65-86.
Korpershoek E.: Een Duits engeltje in
Leiden, 87-92.
De Haan A.: Duitse kleipijpen, de St. Louis
World Fair 1904 en Amerikaanse
stripfiguren, 93-106.
Van der Lingen B.: Een zeemonsterpijp uit
de Nieuwkoopse polder, 107-114.
De Haan R.: De verspreiding van steel – en
manchetpijpen in Europa (16de -19de eeuw)
115- 124.
Van der Lingen B.: Een huis vol pijpen. De
boedelinventaris van Geertje Dircks van
Neck te Gouda, 1695, 125-136.
Krook W.: Wandtegels versierd met
pijprokers: “Tabackblasers “ als
wandversiering, 137.

Jaarboek 2014
Van der Lingen B.: Een conflict tussen Bart
Pietersz. Valkenbrug en Jan Bastiensz.
Overwesel 1722, 9-12.
Van Esveld, A.: Kleipijpen van Noël, een
belangrijke aanvulling op het assortiment
van Gambier, 13-18.
Stam R.: Een Jonaspijp uit Keulen, 19-22.
De Haan R.: Het 17de eeuwse merk
gekroonde leeuw met PS. Goudse of toch
Amsterdamse makelij? 23-26.
Van der Lingen B.: Een kleipijp met
miniatuur tekeningen in inkt, 27-30.
De Haan A.: Een bijzondere groep
Ottomaanse kleipijpen uit de Levant, 31-38.
Van der Lingen B.: Ottomaanse pijpen in
Nederlandse collecties, archieven en
bodemvondst 17de en 18de eeuw, 39-54.
De Haan R.: De productie van kleipijpen in
Ruhla (Thüringen), 55-68.
De Haan A.: Samengestelde messing
deksels uit Thûringen op pijpen uit Tophane,
Ruhla en Schemnitz, 69-74.
Stam R.: De Belgische export en import van
pijpen na de Belgische onafhankelijkheid,
75-86.
Krook W.: Pijprokers op keramiek, 87-92.
Van der Lingen B.: Een “tobacqy pyp met tin
beslagen” in een linnenkast in Dokkum,
1604, 93-98.
Stam R.: Is het bijmerk een betrouwbaar
dateringsmerk?, 99-104.
Stam R., Leclaire A. & Kleiber G.: De
republikeinse held van een vrijwel
onbekende Franse pijpenmaker. Met een
bijlage over de andere pijpenmakerijen in
Straatsburg, 105-110.
Van der Lingen B.: Een groep zeldzame
eerste-generatiepijpen uit Amsterdams afval,
1590-1625, 111-147.
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HERNIEUWING VAN HET LIDGELD OF ABONNEMENT OP DE WEST-VLAAMSE
ARCHEOKRANT 2014
Wie betaalde vóór 1 februari 2014 ontving 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.
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ACTIVITEITENKALENDER V.O.B.O.W. – WAR
verder in 2014
Tentoonstelling:
Beveren onderste boven.
t/m 31 december 2014
Lees in dit nummer: Archeo tentoon p. 107.
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

***
Volgende V.O.B.oW –excursie
Zondag 5 oktober
Busreis naar Ename en Oudenaarde
Tentoonstelling
De weg naar Karel de Grote.
Lees in dit nummer Archeo tentoon p. 106
***
Zondag 19 oktober (14-18u)
Buren bij kunstenaars
o.m. bij Jozef en Maria Goderis-Pype
Bergeikenstraat 48, 8800 Roeselare
Organisatie Provincie West-Vlaanderen
www.burenbijkunstenaars.be
***
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Geert Vercruysse
in Vincenthove te Roeselare

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

e-mail: info@bg-verzekeringen.be

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