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VOORWOORD
Vier decennia V.O.B.o.W.
Op 9 maart 1974 werd de Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek WestVlaanderen gesticht. Veel professionele archeologen en geïnteresseerden in de archeologie
hebben in de voorbije 41 jaar hun steentje bijgedragen in de gunstige ontwikkeling van de
vereniging. Lange tijd kreeg de V.O.B.o.W. vanuit de Provincie West-Vlaanderen een
coördinerende rol toevertrouwd. Maar door de wetgeving, ontstaan in de voorbije decennia,
waarbij aannemersbedrijven met eigen archeologen en intergemeentelijke projectarcheologen werden ingezet, hebben archeologische verenigingen als de V.O.B.O.V., de
AVRA en de V.O.B.o.W. nu nog weinig veldwerk-activiteiten. Maar de bijdrage aan
intensieve zorg voor het erfgoed lijkt voor ons nog altijd een belangrijke taak: bv
inventarisatie, digitalisering, publicatie, tentoonstellingen van vroeger opgegraven vondsten,
vorming van leden van onze vereniging via studie-uitstappen en voordrachten.
WAK 85
In dit eerste nummer van de 23ste jaargang richten we onze ogen op de tentoonstelling van
Kemmel (pp. 26-32) in het archeologisch museum van Doornik. Een eerbetoon aan de vele
medewerkers die deelnamen aan de prospecties en opgravingen op de Kemmelberg van
1968 tot 1980. Terloops willen we er op wijzen dat de Merovingische afdeling in het
archeologisch museum van Doornik heel belangwekkend overkomt. De periode tussen 400 700 na Chr., de tijd dat de Merovingische koningen als Childeric en Clovis over de Lage
landen heersten, blijkt helemaal geen duistere eeuwen of “Dark Ages” te zijn. Daarentegen
waren dit juist gouden tijden, althans wat de Nederlanden betreft.
Jasper Deconinck (Gate: Ghent Archeology Team) schreef een rapport over het recent
proefsleuvenonderzoek te Beveren (Roeselare) op het Bedrijventerrein “Noord-Oost”. (pp. 613). Hendrik Demiddele werkte een vervolg uit van WAK 84 over de bepaling van extinctie
en de kenmerken ervan (pp. 14-16). Willem Hantson (BIE-RADAR) was de drijvende motor
op de werkdag rond het vondstmateriaal van de Gallo-Romeinse dakpannenoven
georganiseerd op 20 december jl. (pp. 23-25). Hij leverde eveneens, als intergemeentelijk
projectarcheoloog, een bijdrage over de actuele archeologie uit het werkjaar 2014 in de BIEregio (pp. 17-22).
Wij vragen verder nog even de aandacht voor de tentoonstelling met vondsten op het
kasteeldomein Sterrebos, Rumbeke, opgezet in de Dienst Cultuur van Roeselare. Je leest
ook in dit nummer de uitnodiging voor onze volgende V.O.B.o.W.-excursie op 1 maart naar
het Jubelparkmuseum Brussel, tentoonstelling Lascaux.
Dank aan de velen die hun lidmaatschapsbijdrage of abonnementsgeld voor 2015 reeds
tijdig hebben overgeschreven. Het stadsbestuur van Roeselare staat verder garant voor de
materiële steun aan ons tijdschrift. De sponsors en de auteurs die bijdragen leveren, houden
eveneens de leefbaarheid in stand. Oprechte dank aan iedereen in naam van het bestuur
van V.O.B.o.W.

Jozef Goderis
Voorzitter vzw Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek West-Vlaanderen
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EEN ARCHEOLOGISCH PROEFSLEUVENONDERZOEK TE
BEVEREN (ROESELARE): BEDRIJVENTERREIN
‘NOORD-OOST’
Jasper Deconynck

Fig. 1: Projectgebied geprojecteerd op een orthofoto (www.giswest.be).

Inleiding1
Tussen 17 maart en 16 juni 2014 vond te
Roeselare langsheen de Vloedstraat, Heirweg, de R32 (noorderring) en de Beversesteenweg een preventief archeologisch vooronderzoek d.m.v. proefsleuven plaats. Het
betreft een ± 50 ha groot terrein waar de
WVI (West-Vlaamse Intercommunale) de
aanleg van een bedrijventerrein plant
(Noord-Oost) (fig.1). Het onderzoek was in

1

Naar Deconynck et al. 2014.
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handen van Jasper Deconynck, archeoloog
van GATE (Ghent Archaeology Team)2.
In totaal zijn er 226 proefsleuven (SL 1 tem
152 en SL 155 - 228) aangelegd over 34 ha.
In combinatie met de kijkvensters werd er
49159 m² (4,92 ha) opengelegd en onderzocht (14,47 %). 47885 m² is volgens het
gewone systeem gesleufd. De overige 1274
m² komt van sleuven 112 t.e.m. 122 die
aangelegd zijn in functie van het verkrijgen
van een beter inzicht in de beekvallei en de
alluviale zones verspreid over het westelijk

2

http://www.gatearchaeology.be/)
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gedeelte van het projectgebied (Krommebeek).

Archeologische achtergrond
Reeds bij vorige onderzoeken bleek de
onmiddellijke omgeving van het projectgebied sporen te bevatten. In BeverenRoeselare werden door de WAR (Werkgroep
Archeologie Roeselare) en V.O.B.o.W.
(Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in West-Vlaanderen) op verschillende locaties Romeinse en middeleeuwse sporen gedocumenteerd. In de
onmiddellijke omgeving van het projectgebied bevindt zich een eerste belangrijke
vindplaats (CAI 76897). Tussen mei en
augustus 2005 werd onderzoek verricht in de
onmiddellijke omgeving van het kruispunt
van de Lichterveldestraat, de nieuwe ring
R32 en de Wagenbrugstraat in het uiterste
NW van het projectgebied. De vindplaats
kwam er door de aanleg van de tunnel in de
Heirweg onder de nieuwe R32 verbinding.
In het profiel werd een Karo-lingische
waterput aangetroffen. In de onmiddellijke
nabijheid bevonden zich nog drie kuilen. Op
basis van de vondsten in de vulling kunnen
ze tussen de 13e en 15e eeuw n. Chr.
gedateerd worden. Het gaat om kogelpotfragmenten en roodbakkend aardewerk
met loodglazuur (kruiken, kommen, teil,
grape en kookpot). Het archeo-ecologisch
onderzoek van de Karolingische waterput
was in handen van Hendrik Demiddele
(Goderis & Naert 2006, Goderis 2011 en
Demiddele 2011).

lemig zand (S..), licht zandleem (P..),
zandleem (L..) en klei (E..).3
Door de ligging van de Krommebeek en de
variatie in de ondergrond (alluviale vlakte en
flanken) in het westelijk deel van het projectgebied werd na onderling overleg en met
toestemming van de WVI, Onroerend Erfgoed en RADAR beslist om het proefsleuvenonderzoek daar te laten voorafgaan
door een landschappelijk booronderzoek.
Door middel van enkele boorraaien (lijnen
waarop boringen plaatsvinden), genaamd A
t.e.m. E aangevuld met observaties van
profielputten (P 1 t.e.m. 84 aangelegd in de
proefsleuven) en de diepere bodemkundige
profielsleuven 112 t.e.m. 122 (fig. 2) kon een
beter beeld naar voren worden gebracht van
het terrein en werden ook keuzes gemaakt
om bepaalde zones wel of niet te onderzoeken door middel van proefsleuven. De
raaien, profielputten en diepere bodemkundige profielsleuven lieten toe om alle op
de geologische en bodemkaarten gekarteerde bodems te bekijken.

Bodemkundig
Fysisch-geografisch ligt het projectgebied in
zandlemig Vlaanderen. Op bodemkundig
vlak kunnen we het studiegebied in twee
zones opdelen. In de oostelijke zone
bestaan de bodems uit een matig droge (.c.)
tot matig natte (.d.) licht zandleem (P..) met
een sterk verbrokkelde, sterk gevlekte
textuur-B horizont (..c). In het noordelijk
gedeelte is er een kleiig substraat (w-…)
waargenomen. In het westelijk gedeelte is de
textuur van de bodems veel heterogener :
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Fig. 2: Fotografische opname van een diepere
bodemkundige profielsleuf tegen de Krommebeek
(@ RADAR).

3

De bodemtextuur wordt weergegeven in
verschillende textuurklassen (P: licht zandleem, S:
lemig zand, Z: zand, E: klei, ...). De natuurlijke
drainageklasse wordt met een letter volgend op de
textuur weergegeven (.a. zeer droog, .b. droog, .c.
matig droog, .d. matig nat). De laatste letter (..a tem x)
heeft betrekking op de profielontwikkeling.

7

Fig. 3: Aanduiding van de alluviale vlakte in het westelijk deel van het projectgebied.

Fig. 4: Grondplan geprojecteerd op orthofoto.
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De boorgegevens tonen ons twee grote
landschapstypes: enerzijds (vallei-)flanken
met pleniglaciale sedimenten en anderzijds
een holocene, alluviale vlakte die zich in tardiglaciale insnijdingen bevindt (fig. 3).
Stroomopwaarts zijn er twee grote valleien
met vorming van alluvium aanwezig. Misschien waren ze tegelijkertijd actief maar
zeker is dat niet. De oostelijke vallei is
smaller en vertoont samenvloeiingen met
kleinere valleitjes van een lagere rangorde.
Bij gebrek aan boringen is de kleinere vallei
in het noordoosten niet bewezen maar wel
verondersteld. De westelijke vallei is de
breedste en blijkt de belangrijkste vallei te
zijn gedurende het Tardiglaciaal met dikke
afzettingen. Deze grotere breedte kan het
gevolg zijn van migratie van meanders en/of
de samenvloeiing van meerdere, kleinere
beekjes. Stroomafwaarts komen beide
valleien samen en vormen ze een brede en
diepe alluviale vallei met een zeer bochtig
verloop. De tardiglaciale insnijding was hier
het diepst en vertoont meerdere paleogeulen. Sommigen hiervan functioneerden
mogelijk gelijktijdig.

tatie van de rurale omgeving. Deze sporen
van zowel landindeling, bewoning als exploitatie dienen bij voorkeur door middel van een
vlakdekkend onderzoek binnen een ruimer
cultuurlandschappelijk en chronologisch
kader onderzocht te worden.
Een groot aantal sporen binnen het
projectgebied leverde geen vondsten op. Op
basis van hun ligging, het doorlopen in meerdere sleuven, relatie met andere sporen en
hun textuur kon het merendeel van deze
sporen toegekend worden aan een bepaalde
periode. Een speciale categorie van ongedateerde sporen betreft deze van de houtskoolmeilers (=kolenbranderskuilen). In totaal
werden verspreid over het projectgebied
zeven houtskoolmeilers aangetroffen.
De oudste indicaties voor bewoning in het
projectgebied zijn vuurstenen artefacten. Het
merendeel hiervan zit echter verspit in
sporen van jongere aard. Er zitten evenwel
geen 100% zekere mesolithische of
neolithische werktuigen in het aangetroffen
gamma. Het lijkt eerder dat het overgrote
merendeel kan geplaatst worden in de
metaaltijden.

Resultaten
Verspreid over het projectgebied kwamen
sporen (SP 1 – SP 1792) en vondsten aan
het licht die in de metaaltijden (2000-57 v.
Chr), de Romeinse periode (1e-3e eeuw n.
Chr), de volmiddeleeuwse (900-1200 n.
Chr), de laatmiddeleeuwse (1200-1400 n.
Chr), laat/post middeleeuwse (14e-15e
eeuw), de vroeg moderne periode (17001800 n. Chr.) en nieuwste tijden (19-20e
eeuw) gedateerd kunnen worden (fig. 4).
Daarnaast werden ook een hoog aantal
natuurlijke sporen (bv. windval) geregistreerd.
Het archeologisch vooronderzoek heeft de
aanwezigheid van een metaaltijden-, Romeins, vol- en laatmiddeleeuws cultuurlandschap aan het licht gebracht. Dit cultuurlandschap bestaat uit verschillende facetten:
grachten en greppels die wijzen op een
percelering om de zandleemgronden te draineren, maar ook kuilen en/of paalsporen,
graven, meerdere mogelijke poel(-en) en/of
waterput(-ten), concentraties van aardewerk
(huisraad) die wijzen op bewoning en exploiWAK 85 (2015)

Indicaties voor metaaltijdbewoning manifesteren zich in het westelijk en het centraal
gedeelte van het projectgebied nabij de
Krommebeek. Het lijkt er op dat tijdens de
late bronstijd – vroege ijzertijd ter hoogte van
een centrale opduiking in het landschap geflankeerd door alluviale vlaktes zich een
nederzetting bevond. Deze opduiking werd
door middel van twee NO-ZW georiënteerde
erfgrachten en aftakkingen ingedeeld. Het
meeste vondstmateriaal werd gerecupereerd
op deze opduiking. Op de westelijke rand
van die opduiking bevinden zich één of
meerdere mogelijke waterput(ten)/kuil(en).
Op drie plaatsen tegen de depressie zijn
sporen en/of lagen aangetroffen met
aardewerk en houtskool in de vulling.
Mogelijk gaat het om drinkplaatsen voor het
vee die ook de mens kon gebruiken voor
allerhande activiteiten. De ‘lege’ hoger
gelegen zones rondom de depressie werden
mogelijk voor akkerbouw en veeteelt gebruikt. In het zuiden van het projectgebied te
midden van Romeinse sporen werd nog een
afwijkend spoor aangetroffen. Vermoedelijk
gaat het hier om een urnengraf of de variant
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type B (brandafvalgraf) uit de late bronstijd of
vroege ijzertijd.
Een volgende periode in de bewoningsgeschiedenis van het projectgebied betreft
de Romeinse periode. Onder meer greppels,
grachten, kuilen, palen, twee vermoedelijke
brandrestengraven, twee mogelijke gebouwplattegronden alsook meerdere erven kwamen aan het licht. Binnen het spectrum aan
sporen uit deze periode is er een absolute
dominantie voor de 2e eeuw n. Chr. Ruimtelijk kunnen er twee zones behandeld
worden. De hoger gelegen zones die werden
begrensd door de alluviale vlakte waren een
echte trekpleister voor de Romeinen. Beide
zones kennen een bijna afwezigheid van
over-snijdingen wat een meerfasig ruraal
landschap echter niet uitsluit.
Tijdens het onderzoek werden nog een groot
aantal sporen uit de volle middeleeuwen
aangetroffen (10e-12e eeuw). Allen, met
uitzondering van een handvol sporen, bevinden ze zich in het oosten op de hoger
gelegen delen van het projectgebied (ten

oosten van de Krommebeekstraat). Ruimtelijk kunnen er twee zones (1 & 2) onderscheiden worden. Onder meer greppels,
grachten, kuilen, palen, één of meerdere
gebouwplattegronden, depressies, poelen,
waterputten/kuilen en meerdere erven (A-BC) kwamen aan het licht. Een eerste zone
met paalsporen, kuilen, grachten en een mogelijke waterhoudende structuur situeert zich
in de uiterste ZO-hoek van het projectgebied
tegen de Beversesteenweg. De vondsten
dateren deze zone op de overgang van de
finaal Karolingische naar de volmiddeleeuwse periode (begin 10e eeuw). Een
tweede zone bevindt zich 200 m naar het
NW waar verspreid over een zone van 300
op 400 m een volledig volmiddeleeuws
landschap aanwezig is. De aangetroffen
vondsten plaatsen de nederzetting in de
11e-12e eeuw n. Chr. In zone C kon door de
aanleg van een kijkvenster meer inzicht
verkregen worden in de opbouw van een
huisplattegrond (fig. 5).

Fig. 5: Fotografische opname van het vol middeleeuws gebouwplaategrond (@ RADAR).
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De densiteit in acht genomen lijken er zich
minimum drie erven af te tekenen. Het is wel
duidelijk dat de nederzetting door het doorlopen van de greppels en grachten over
grote afstand kan gevolgd worden. Verspreid
binnen de centrale volmiddeleeuwse zone
zijn ook (minimum) vier waterhoudende
structuren aangetroffen.
Er zijn vijf zones (1 – 5) aan het licht
gekomen met sporen uit de laatmiddeleeuwse periode. De aangetroffen sporen
wijzen op de aanwezigheid van een nederzettingslandschap uit de 13e en begin van
de 14e eeuw met verscheidene clusters van
paalsporen, kuilen, poelen en/of waterputten/kuilen, greppels & grachten. Opvallend is dat het volmiddeleeuws nederzettingslandschap hierbij van geen (of minder)
belang meer gaat spelen en de nadruk wordt
verlegd naar het zuiden en westen van het
projectgebied. Gecombineerd geven de zones een indruk van het nederzettings- en
rurale landschap gedurende de late middeleeuwen in het projectgebied.

hebben gelopen onder de bestaande hoeves
en misschien zelfs in oorsprong ook teruggaan tot de 13e-14e eeuw (fig. 7). Mogelijk
gaan de hoeves zelf ook terug tot op die
postmiddeleeuwse periode, maar daarvoor
zijn geen harde bewijzen gevonden. Ze
staan wel afgebeeld op de Ferrariskaart
(eind 18e eeuw), maar om na te gaan of de
hoeves of de locaties waarop die zich
bevinden in oorsprong ouder zijn, moeten ze
verder worden onderzocht. Een opvolging
van de afbraakwerken van de hoeves en
eventuele aanleg van sleuven of proefputten
in de voortuinen kunnen hier mogelijk een
antwoord bieden. De vele aangetroffen
vondsten tegen beide hoeves aan geven in
elk geval wel een algemeen beeld van het
dagelijks leven en het gebruiksaardewerk uit
de huishoudens van de laat- en postmiddeleeuwse periode.

Op de hoger gelegen zones in het landschap
(zones 1 t.e.m. 4) werden de restanten van
minimum vier erven aangetroffen (fig. 6).
Meer naar de alluviale vlakte van de Krommebeek zijn er minder sporen aanwezig en
zien we dat de lager gelegen zones ondanks
het feit dat ze niet geschikt zijn voor
bewoning toch een rol van betekenis spelen
binnen het laatmiddeleeuwse cultuurlandschap. Het inzicht dat deze vijf zones
verschaffen over de laatmiddeleeuwse periode in het projectgebied is uniek voor
Vlaanderen. Bovendien biedt de aanwezigheid van volmiddeleeuwse en postmiddeleeuwse erven de kans om de evolutie
van bewoning en landgebruik gedurende de
hele middeleeuwen en daarna in kaart te
brengen.
In het projectgebied werden aan de Vloedstraat twee zones aangesneden met sporen
(erfgrachten, greppels, paalsporen, kuilen,
mesthoop, waterkuil en/of poel) en vondsten
uit de late 14e eeuw, de 15e en lichte
doorloop naar het begin van de 16e eeuw.
Het is duidelijk dat de sporen door moeten
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Fig. 6: Fotografische opname van het aantreffen van
een aardewerkcluster aan de Vloedstraat.
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Fig. 7: Fotografische opname van de aanleg van een kijkvenster aan de Vloedstraat (@ RADAR).

Uit de vroeg-moderne tot (sub-)recente
periode werden ook een aantal sporen
aangetroffen. Deze bestaan veelal uit perceelsgrachten, oudere drainagegreppels met
terra cotta buizen en een aantal kuilen. De
meest recente relevante sporen dateren uit
de wereldoorlogen. De 26 bomkraters met
deponering van twee paardenkadavers in
één van die bomkraters vormen een mooie
aanvulling bij de algemene geschiedenis van
het projectgebied.
Tijdens het onderzoek werden de archeologen veelvuldig geassisteerd door Willem
Hantson (RADAR) en de leden van de
V.O.B.o.W. Beide verdienen een woord van
dank voor hun hulp en aanreiken van
informatie tijdens het veldwerk. Ook hun
veldprospectie met bijhorende vondsten
mogen niet vergeten worden (fig. 8). Hierbij
werden meerdere vondstenclusters aan-
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getroffen nabij de Vloedstraat waaronder
aardewerk en een neolithische schrabber.

Fig. 8: Fotografische opname van de assistentie door
V.O.B.o.W. en Bieradar (@ RADAR).
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WAT IS EXTINCTIE?
Hendrik Demiddele
Voor we op meer specifieke details ingaan, moeten we goed begrijpen wat de term extinctie
of uitsterving in grote trekken inhoudt. Wetenschappers zeggen soms dat een soort
plaatselijk is uitgestorven als deze uit een deel van zijn geografisch verspreidingsgebied is
verdwenen, maar het is beter om de term extinctie alleen te gebruiken in gevallen waar alle
dieren of planten van een soort volledig zijn verdwenen.

Het uitsterven van een soort betekent in feite
dat zijn geografisch verspreidingsgebied en
populatie beide tot nul inkrimpen. Deze twee
variabele grootheden, geografische verspreiding en populatie-omvang, die gedurende het gehele bestaan van een
bepaalde soort van jaar tot jaar aan
schommelingen onderhevig zijn, worden
beheerst door wat ecologen beperkende
factoren noemen. Deze kunnen in de
volgende algemene categorieën worden
onderverdeeld: fysische omgevingsfactoren,
ecologische
competitie,
predatie,
en
toevallige factoren. Klimaat is een van de
voornaamste beperkende factoren van
fysische aard; zonder enige twijfel is veel
extinctie aan klimaatverandering te wijten.
Zo verdween ongeveer 2,5 miljoen jaar
geleden een aantal bosbewonende antilopen
uit Afrika toen het klimaat droger werd en de
grasvlakten zich ten koste van de wouden
konden uitbreiden. Bij ecologische competitie tussen soorten onderling gaat het meestal om voedsel en ruimte. Ook in onze tijd
komt het voor dat door het ontstaan van een
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nieuwe soort of het binnendringen van een
bestaande soort in een nieuw gebied een
ander daarop lijkend organisme in aantal
afneemt en gedwongen wordt om met een
kleiner leefgebied genoegen te nemen. De
rode eekhoorn ging in Engeland bijvoorbeeld
sterk achteruit nadat de grijze eekhoorn daar
aan het begin van de twintigste eeuw door
de mens was ingevoerd. Iets dergelijks zien
we als een pas aangekomen of ontwikkelde
soort sterk gaat predateren op een al bestaande soort: dit kan ernstige gevolgen
hebben als het prooidier slecht opgewassen
blijkt tegen aanvallen van de nieuwkomer.
Meestal ligt het bij uitsterving lang niet zo
eenvoudig en zijn er twee of meer factoren in
het geding. Van de zojuist genoemde beperkende factoren spelen de toevallige factoren waarschijnlijk vaak een beslissende rol
bij de uiteindelijke verdwijning van soorten,
bijvoorbeeld nadat een populatie door
fysische omstandigheden, competitie, predatie of een combinatie daarvan al flink
geslonken is. Een kleine populatie is kwetsWAK 85 (2015)

baarder en op zichzelf vrij onbetekenende
voorvallen kunnen dan een rampzalige
uitwerking hebben. Als er niet meer dan een
paar leden van een populatie overblijven,

WAK 85 (2015)

bestaat de mogelijkheid dat in een bepaald
jaar mannelijke en vrouwelijke dieren elkaar
in de paartijd toevallig niet kunnen vinden.
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Ondanks deze uiteenzetting moeten we
toegeven dat er in de geschiedenis van onze
aarde weliswaar miljoenen soorten zijn uitgestorven, maar dat we van slechts een
handjevol met enige zekerheid kunnen
zeggen waarom ze precies verdwenen. Voor
de overgrote meerderheid van soorten geldt
dat we hun demografische ontwikkeling of de
relevante milieuveranderingen te slecht kunnen reconstrueren om erachter te komen wat
zich in werkelijkheid heeft afgespeeld. Het
staat vast dat door steeds veranderende
fysische en biologische omstandigheden
soorten verdwijnen, maar dat tegelijkertijd
andere soorten als gevolg van evolutieprocessen ontstaan – waarbij sommige
nieuwe soorten sterk op hun verdwenen
voorgangers lijken en andere soorten geheel
nieuwe eigenschappen kunnen bezitten (het
aantal verdwijnende en opkomende soorten
hoeft geen gelijke tred te houden). Dit
continue proces van eliminatie van soorten
vormt een achtergrondniveau van uitsterven,
waartegen de massale extincties zich afspelen. Soms is uit fossiele overblijfselen af
te lezen dat op een gegeven moment in een
bepaald gebied een groot aantal soorten in
relatief korte tijd is uitgestorven.

Als dezelfde genera en families van deze
soorten echter in andere gebieden minder
grote verliezen leden en daar bleven
voortbestaan, dan wordt dit plaatselijke en
niet massale extinctie genoemd. Zoals we
later nog zullen zien, hebben golven van dit
soort regionale extinctie tijdens de laatste
IJstijden van het Plioceen en Pleistoceen
zowel land- als zeebewoners getroffen. In
zee speelde de zwaarste crisis zich af in het
westelijk deel van de Atlantische Oceaan en
de Caraïbische Zee, waar een uitstervingspatroon dat wordt gekenmerkt door de verdwijning in zuidelijk Florida van nagenoeg
alle strikt aan de tropen gebonden soorten
aangeeft dat daling van de temperatuur
hiervoor verantwoordelijk is geweest. Het feit
dat we in dit voorbeeld de primaire oorzaak
kunnen achterhalen, illustreert een belangrijk
punt: als een uitstervingsgolf veel slachtoffers maakt, is er een veel grotere kans om
de oorzaak te vinden dan wanneer een
enkele soort uitsterft. Een ramp die veel
soorten uitschakelt, kan een bepaald patroon
van selectieve uitsterving te zien geven, dat
ontbreekt als niet meer dan één soort van
het toneel verdwijnt.
Wordt vervolgd
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ACTUELE ARCHEOLOGIE IN DE BIE-REGIO: 2014
Willem Hantson
(RADAR)
We gaan er stilaan een jaarlijkse gewoonte van maken om aan het begin van het nieuwe jaar
even de archeologische projecten binnen de RADAR-regio van het voorbije jaar beknopt te
overlopen. In aantal waren er in 2014 minder archeologische onderzoeksprojecten dan de
voorbije jaren, maar een paar grotere projecten wisten wel met de aandacht weg te lopen.
1. Proefsleuvenonderzoek aan de
Baronstraat (Izegem)

zoek d.m.v. proefsleuven werd daarom
noodzakelijk geacht.

Development Coordination Belgium (DCB)
plant de aanleg van een woonverkaveling en
enkele appartementen tussen de Baronstraat en de Kouterweg te Emelgem (Izegem). Dit terrein ligt in de buurt van het
Gallo-Romeins en Merovingisch grafveld dat
op het einde van de 19de eeuw bij
ontzandingswerken werd aangesneden en
vlakbij de Romeinse nederzettingssporen die
midden de 20ste eeuw door E. Tripps
werden opgegraven (Thoen & Van Doorselaer 1980). Een archeologisch vooronder-

Archeologen van Studiebureau Archeologie
o.l.v. Vanessa Vander Ginst voerden dit onderzoek uit op 18 februari 2014 (Vander
Ginst & Smeets 2014). Op een deel van het
terrein was de bodemopbouw ernstig verstoord door de afbraak van een voormalige
textielfabriek. Verder werd enkel een deel
van een – op basis van enkele scherfjes –
vermoedelijk middeleeuwse enclosure en
enkele niet dateerbare kuilen aangetroffen.
De archeologische verwachtingen werden
niet ingelost en het terrein werd vrijgegeven
voor verkaveling.

Het proefsleuvenonderzoek aan de Baronstraat te Emelgem (RADAR)

WAK 85 (2015)
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Het proefsleuvenonderzoek aan de Krommebeekstraat te Roeselare (RADAR)

Een kijkvenster op het binnenplein van een historische hoeve langs de Vloedstraat (RADAR)
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2. Proefsleuvenonderzoek aan de
Krommebeekstraat (Roeselare)
In het voorjaar van 2014 vond een
grootschalig proefsleuvenonderzoek plaats
ter hoogte van de Krommebeekstraat en de
Vloedstraat te Beveren (Roeselare). De
West-Vlaamse Intercommunale (WVI) plant
hier i.s.m. stad Roeselare immers de industriezone ‘Noord-Oost’. Dit project werd
uitgevoerd door archeologen van het Ghent
Archaeological Team (GATE), o.l.v. Jasper
Deconcynck (Deconynck e.a. 2014).
Het 35 ha grote gebied leverde een
overvloed aan (bewoning-)sporen en
vondsten uit de metaaltijden, de Romeinse
periode, de vroege, volle en late middeleeuwen, de nieuwe en nieuwste tijd. Voor
meer informatie verwijs ik graag naar het
uitgebreide artikel in deze uitgave van de
WAK: “Een archeologisch proefsleuvenonderzoek te Beveren (Roeselare): Bedrijventerrein
‘Noord-Oost’”
van
Jasper
Deconcynck (pp. 6-14).
Op donderdag 10 april vond een prospectienamiddag plaats met leden van
V.O.B.o.W. – WAR, waarvan het verslag in

WAK 82 verschenen is (Goderis & Hantson
2014). Begin mei vonden er ook een aantal
rondleidingen plaats voor ca. 120 leerlingen
van Basisschool De Bever en Kapelhoek.
3. Proefsleuvenonderzoek aan de
Noordstraat (Roeselare)
Op 23 juni 2014 werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op een klein binnengebied tussen de Noordstraat en de
Kattenstraat te Roeselare (ter hoogte van de
Kokelaarstraat), waar Matexi nv meerdere
appartementen wenst te realiseren. De
archeologen o.l.v. Natasja Reyns (All-Archeo
bvba) troffen onder de betonplaat een opmerkelijk goed bewaarde bodemopbouw aan
(Reyns e.a. 2014). Echter naast een
middeleeuwse gracht en poel kwamen enkel
recentere afvalkuilen en funderingen aan het
licht. De komende jaren worden de aansluitende percelen ook nog onderzocht
d.m.v. proefsleuven. Vooral aan de Kattenstraat hopen we oudere bewoningssporen
bloot te leggen, die aansluiten bij de
vondsten die eind 19de eeuw gedaan werden
bij het uitdiepen van de Grote Bassin (De
Bruyne 1989).

Het proefsleuvenonderzoek aan de Noordstraat te Roeselare met op de achtergrond de Kattenstraat (RADAR)
WAK 85 (2015)
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Het booronderzoek op het Fluxys-tracé, hier in het gebied Vrijgeweed te Lichtervelde (RADAR)

4. Onderzoek op het Fluxys-tracé
(Alveringem-Maldegem)
In 2015 legt Fluxys een gasleiding aan van
Alveringem tot Maldegem over ca. 76 km om
twee grote gasnetten zo met elkaar te
verbinden. Omdat deze leiding heel WestVlaanderen doorkruist en de bodem over
een aanzienlijk oppervlakte verstoord zal
worden, werd door het Agentschap Onroerend Erfgoed beslist om de aanleg ervan
archeologisch te laten begeleiden.
In 2013 vond reeds een bureaustudie plaats,
uitgevoerd door Condor Archaeological
Research (Deville e.a. 2013). In de loop van
mei en juni 2014 vond een archeologisch
booronderzoek plaats, uitgevoerd door
archeologen van BAAC (Pepers & Krekelbergh 2014). Hierbij werden enerzijds
verschillende landschapselementen op hun
paleolandschappelijke waarden, zoals begraven bodems, onderzocht. Anderzijds
werden karterende boringen uitgevoerd om
potentiële (steentijd-)sites te kunnen afba-
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kenen. Dit heeft een aantal locaties opgeleverd die ofwel op voorhand opgegraven
zullen worden, waaronder de rijke zandgronden in Oedelem en Beernem, ofwel
extra aandacht zullen krijgen bij de aanleg
van de leiding.
Het tracé werd intussen ook gescand op
aanwezige munitie en om de risico’s zoveel
mogelijk te beperken, heeft men de voorziene leidingweg ook volledig ontmijnd. In de
WOI-frontzone was die munitiesanering
echter zo intensief dat men deze werken
gedurende de tweede helft van 2014 archeologisch begeleid heeft. Hiervoor stonden de
archeologen van het THV MRG (Monument
Vandekerckhove nv – Ruben Willaert bvba –
GATE bvba) in. Deze begeleiding heeft
naast de te verwachten WOI-gerelateerde
structuren en objecten (loopgraven, bomkraters, projectielen, gesneuvelden, afvalkuilen, bunkers, enz.) ook veel sporen uit de
bronstijd, de ijzertijd, de Romeinse periode
en de middeleeuwen opgeleverd.
WAK 85 (2015)

Dit jaar wordt de aanleg van de leiding zelf
archeologisch begeleid en dit monsterproject
zal plaatsvinden tussen februari en november 2015. Over de resultaten van dit onderzoek mag in de volgende edities van de
West-Vlaamse Archeokrant meer verwacht
worden.
5. Metaaldetectieonderzoek aan de
Beverenstraat (Hooglede)
De gemeente Hooglede wil in het kader van
de herdenkingsjaren van WOI onthaalinfrastructuur voorzien aan de Duitse Militaire
Begraafplaats te Hooglede. Daarvoor hebben ze langs de Beverenstraat een aangrenzend perceel van ca. 1.750 m² voorzien.
Deze is echter gelegen binnen de afbakening van de Slag bij Hooglede
(Seynaeve 1988) die op 10 en 13 juni 1794
werd uitgevochten tussen de Fransen en de
Geallieerden (Oostenrijkers en Pruisen).
Aangezien de kans groot was dat er zich
mobiele artefacten uit deze slag in de
bouwvoor zouden bevinden, werd besloten
voorafgaand een metaaldetectieonderzoek
te laten uitvoeren.

Archeologen van Monument Vandekerckhove nv, o.l.v. Maarten Bracke, hebben op
15 december 2014 het gehele terrein
gescand en alle mobiele artefacten bovengehaald, ingemeten en geregistreerd
(Bracke & Acke 2015). Een drietal loden
musketkogels en één musketonkogel kunnen hierbij toegeschreven worden aan de
Slag bij Hooglede. Daarnaast werden echter
ook een aantal kartetskogels, drijfbanden en
ontstekers van schrapnel obussen, evenals
een onontplofte Duitse 7,7 cm obus uit de
Eerste Wereldoorlog aangetroffen. Enkele
Duitse patroonhulzen en Franse kogelpunten
kunnen aan het bevrijdingsoffensief van
oktober 1918 gekoppeld worden. Ten slotte
werd ook nog Belgische munitie uit de
Tweede Wereldoorlog bovengehaald en is
een koperen oord of duit uit de 17de-18de
eeuw het vermelden waard.
De methode heeft in elk geval zijn nut
bewezen en indien we dit soort slagveldarcheologie in de bouwvoor uitbreiden naar
een groter gebied zou het mogelijk moeten
zijn om bijvoorbeeld het verloop van de Slag
bij Hooglede te gaan reconstrueren. Wordt
hopelijk vervolgd.

De archeologische opvolging van de munitiesanering op het Fluxys-tracé, hier een als verdedigingspunt
uitgeruste bomkrater ten tijde van de 3de slag om Ieper met een Mausergeweer, Duitse handsteelgranaten, eigranaten en een karrenwiel ter hoogte van Langemark-Madonna (RADAR)
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Registratie van de vondsten tijdens het metaaldetectieonderzoek aan de Beverenstraat te Hooglede (RADAR)
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WERKDAG DAKPANNENOVEN: EEN STOFFIGE BOEL
VERSLAG VAN ZATERDAG 20 DECEMBER 2014
Willem Hantson
(RADAR)
We schrijven begin jaren ’90 van de 20ste eeuw als leden van de V.O.B.o.W. – WAR de
restanten van een ovenstructuur voor Gallo-Romeinse dakpannen aantreffen op de
uitbreiding van het industrieterrein aan de Roeselaarse haven. Deels weggegraven door de
aanleg van een wegkoffer worden de overblijfselen minutieus verzameld en weggezet voor
verder onderzoek.

Afbeelding 1: De opslagplaats van WAR in de kelder van het CVO-gebouw

Ruim 20 jaar later liggen deze vondsten nog
steeds in de kelders van het CVO in de
Kokelaarstraat te Roeselare. Leden van de
V.O.B.o.W. – WAR waren enige tijd geleden
begonnen met de inventarisatie van het
materiaal, maar een groot deel dakpanfragmenten had de plastiek en jutezakken
waarin ze destijds verzameld werden nog
niet verlaten.
De nakende sluiting en verkoop/sloop van
het CVO-gebouw en het doctoraat van Tim
Clerbaut (UGent) betreffende het Romeinse
bouwkeramisch materiaal in Vlaanderen
WAK 85 (2015)

brachten deze collectie echter weer onder de
aandacht. Een volledige (her)inventarisatie
drong zich op, maar daarvoor diende er
eerst wat overzicht geschapen te worden.
Op zaterdag 20 december was er heel wat
bedrijvigheid op het binnenplein van het
CVO. Kruiwagens vol dakpannen werden
aan- en afgevoerd van de kelder naar de
refter om aldaar volgens de opgegraven
vakken gesorteerd te worden. De vaak deels
verstorven zakken en de moeilijk leesbare
opschriften werden zo vervangen door stevigere fruitkratjes met duidelijke labels.
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Afbeelding 2: Deze berg dakpannen ligt al 20 jaar
ongeroerd te wachten

Afbeelding 3: Dit schema diende als basis voor de
opdeling in vakken en kratten

Wat aanvankelijk als onmogelijk werd
beschouwd, namelijk om op één dag alle
dakpannen op deze manier te herschikken,
is dankzij de enthousiaste inzet van de vele
vrijwilligers uiteindelijk toch gelukt. Tegen ’s
avonds stond al het materiaal van de oven
ordelijk gestapeld terug in de kelder. Het
echte inventarisatiewerk kan nu van start
gaan.

willen we ook CVO-kok Johan Verlinden
bedanken voor het ter beschikking stellen
van de refter.

De werkdag mag als een voltreffer beschouwd worden. Een woord van dank voor
de vele vrijwilligers is dan ook zeker op z’n
plaats: bedankt Jef Eloy, Johan Buyse,
Roland Swaenepoel, Danny Dupon, Sibrecht
Reniere, Chris De Laet en David Clerbaut
voor de helpende handen, de interesse en
de betrokkenheid. Jozef Goderis en zijn
notitieboekje waren onontbeerlijk om alles
correct te situeren. Tim Clerbaut en zijn
ouders zorgden voor de nodige bevoorrading
met verse koffie, thee en koffiekoeken, wat
ten zeerste geapprecieerd werd. Ten slotte
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Afbeelding 4: Tim Clerbaut, Jef Eloy, David Clerbaut,
Chris de Laet en Jozef Goderis aan de slag

Binnenkort hoort u ongetwijfeld meer over de
verdere ontwikkelingen in het dakpanovenproject.
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Afbeelding 5: Johan Buyse en Roland Swaenepoel aan de slag

Afbeelding 6: De stoffige boel moet regelmatig bijeengeveegd worden

WAK 85 (2015)
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“EN PETIT COMITÉ” NAAR DOORNIK OP
7 DECEMBER 2014
Jozef Goderis

We zakken voor deze excursie naar Doornik af naar aanleiding van de tentoonstelling “Le
Kemmelberg: des premiers chasseurs aux princes celtes”. Spijts de geringe belangstelling,
hielden we er toch aan om er haast een familie uitstap van te maken. Mijn neef Jos Barbier
en zijn echtgenote Hilde Vandenberghe vertrokken om 9.00u met Maria en mezelf met onze
personenwagen vanuit Roeselare. Aan het “Office du Tourisme” sloot Jos Vanackere zich bij
ons aan. Naast de gelegenheidstentoonstelling over de Kemmelberg bezoeken we ook nog
een viertal kerken: uiteraard de O.L.Vrouwe kathedraal, de Sint Brixiuskerk, de Sint
Kwintenskerk en de Sint Jacobskerk.

De O.L.Vrouwe-kathedraal
De vijf torens staan reeds geruime tijd
ingepakt voor restauratie. Centraal de
“Lantaarntoren”, naar het oosten naast het
koor: de “Sint Janstoren”; in het zuiden de
“Mariatoren”, in het westen naast het
kerkschip de “ Brunintoren” en in het zuiden
de “Treilletoren”.

door het stadsbestuur van Doornik in
samenwerking met het Provinciebestuur van
Henegouwen. De aandacht ging hier vooral
naar het onderzoek van de stabiliteit van de
“tour Brunin”. Het Ministerie van de Waalse
deelregering werd eveneens bij het archeologisch onderzoek betrokken. Haast zonder
onderbreking gingen de opgravingen door
tussen 1997 en 2007.

foto door een Duits militair tijdens W.O.II

De kerkdienst, voorgegaan door de
bisschop, is bezig. Tussendoor kunnen we
een glimp opvangen van de opgravingen in
de kathedraal.
Dit archeologisch onderzoek is hier gestart in
1986 in de ondergrond van de place de l’
Eveché. Daarna deed men in 1991
sondages aan de buitenkant van de
kathedraal. In 1996 werden in het kerkgebouw zelf de opgravingen ondernomen
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Links van het schip Romeinse structuren en midden
het schip: Merovingisch (5-8ste eeuw) en Karolingisch
(9de-10de eeuw).
WAK 85 (2015)

Links van het schip werden verschillende
fazen van Romeinse gebouwen blootgelegd:
de laatste fase in de bouwwijze opus
africanum (5de eeuw). We noteerden hier
o.m.
als
vondsten:
een
Romeinse
kruikamfoor en een fibula of mantelspeld.
Opus Africanum: (Lat: werk) is een
aanduiding van een bouw- of versieringswijze in de Romeinse tijd, met name
wat betreft de buitenzijde (het parement).
Men onderscheidt een bouwwijze met grote
verbanden (emplecton) en met kleine
verbanden. Naast opus africanum vinden we
nog opus caementicium, opus incertum,
opus recticulatum, opus testaceum, opus
mixtum, opus spicatum, opus quadratum,
enz. Maar deze laatsten zijn niet in Doornik
aangetroffen.

In 2006 en 2007 werden in het schip van de
kathedraal de 11de eeuwse graven ontdekt
van de bisschoppen Boudewijn I (1068) en
Radbod II (1098).

Bisschop Boudewijn I (1068) & bisschop Radbod II (
1098)

We verlaten de kathedraal en bemerken dat
het dak van de St. Lodewijkskapel (eind 13de
eeuw) onlangs werd gerestaureerd met
geverniste dakpannen in elegante ruitmotieven, verwant aan de Bourgondische
stijl van de hospice de Baune (F). We zetten
onze stadswandeling verder, de brug over
naar de rechteroever van de Schelde.
De Sint Brixiuskerk

In de Merovingische sector ontdekte men o.m. een
matrijs (moule) van een mantelspeld en versierde
potscherven met ingekraste motieven
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Deze merkwaardige kerk is gelegen tussen
de rue Barre-Saint Brice en de place Clovis.
De bouw van het koor werd begonnen in de
13de eeuw en werd verlengd in de 14de eeuw.
Oorspronkelijk bereikten de gewelven van de
middenbeuk en de twee zijbeuken vermoedelijk een gelijke hoogte. Het betreft hier
een van de eerste voorbeelden van deze
architectuur met name: een hallekerk. Door
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latere verbouwingen zijn de gewelven van
die zijbeuken verlaagd. De huidige toren
diende vroeger als belfort voor de
rechteroever van de Schelde. Archeologen
hebben in de kerk een romaanse crypte uit
de 12de eeuw blootgelegd.

Het moderne hoofdaltaar is een kunstwerk
van de hedendaagse beeldhouwer George
Grard uit 1970. Ook de doopvont is door
hem ontworpen en stelt de geboorte van
Adam en Eva voor. Deze prachtige doopvont
werd officieel besteld in 1966 en in brons
gegoten in 1971. Ze werd in de kerk opgesteld in 1972. George Grard was afkomstig van Doornik en zijn vader had een
bijzondere band met de St. Brixiuskerk, waar
hij gedoopt werd. Grard vond zijn inspiratie
in de romaanse doopvonten van Autun en
Luik.

Doopvont vervaardigd door George Grard in de St.
Brixiuskerk. (foto Jos Vanackere).
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Op weg naar de Grote Markt, langs de
Schelde, bekijken we nog een ander beeld
van G. Grard: La Naïade (de Waternimf).
Daar is een merkwaardige anekdote aan
verbonden.

La Naïade
In 1950 lokt de plaatsing van de “La Naïade”
in Doornik een heftige polemiek uit in de
lokale pers. Er ontspant zich een debat over
de toelaatbaarheid van wat een aantal tegenstanders noemden (in casu het bisdom):
“een aanslag op de goede zeden”. Het beeld
wordt ingepakt en wordt overgeplaatst naar
de voet van de Pont à Pont, een minderwaardige plaats, onder de brug, waar
enkel een zeldzame voorbijganger haar kan
bekijken. Grard spant een proces in en er
komt een interpellatie in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers in Brussel, want
het beeld was in 1948 besteld door de
Belgische staat. Uiteindelijk krijgt G. Grard
gelijk: Bij beslissing van de gemeenteraad
van Doornik in 1981 komt de “La Naïade”
terug op de oorspronkelijke plaats, op de
sokkel bij de brug over de Schelde.

WAK 85 (2015)

We keren terug richting Grote Markt en gaan
nog even binnen in de église Saint Quentin
De Sint Kwintenskerk

Het Romaanse kerkschip dateert van eind
12de eeuw. Het transept en het koor met
spitsbooggewelven wijzen op de overvloei
van romaanse naar gotische stijl. Ook in
deze kerk is een eucharistieviering aan de
gang voor de leden van de brandweer van
Doornik. Rond 11.45u zoeken we een
restaurant op, achter de kathedraal nabij het
herdenkingsbeeld van Rogier Van der
Weyden.

Herdenkingsbeeld Rogier Van der Weyden
(foto Jos Vanackere)

Over de middag hebben we nog even de tijd
om de Sint Jacobskerk te bezoeken. De
Sint-Jacobsparochie ontstaat in de tweede
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helft van de 12de eeuw en er wordt een
eerste kleine romaanse kerk gebouwd op de
weg van de pelgrimsroute, richting Santiago
de
Compostella.
Prachtige
beelden
verwijzen naar deze bedevaart naar het
zuiden. De kerk werd geklasseerd als
erfgoed van Wallonië en werd meerdere
keren gerestaureerd, o.m. in 2011 en 2012.

Sint Jacob in de Sint Jacobskerk (foto Jos Vanackere)

Le Kemmelberg
We trekken naar de Kemmelbergtentoonstelling in het archeologisch museum, rue
des Carmes. Dankzij de conservator Mw.
Marianne Delcourt-Vlaminck werden we hier
vriendelijk onthaald en konden we gebruik
maken van enkele zitplaatsen terwijl we als
bezoekers een inleiding kregen over de
tentoonstelling. De archeologische vondsten
van de V.O.B.o.W. werden hierheen gebracht door Mw. Suzanne De Cock. Bij die
gelegenheid bedanken we haar van harte
voor deze inspanningen die zij sinds vele
jaren als conservator voor deze vondsten
binnen onze vereniging op zich neemt.
We krijgen vooreerst een toelichting over de
Kemmelberg als landschap. Toen de mens
in het Pleistoceen in de periode van de
laatste ijstijden, voor het eerst in onze
streken opdook, waren er ingrijpende geomorfologische processen aan de gang. Het
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Kemmelberglandschap kreeg zijn huidige
golvend erosie - reliëf door de haast gelijktijdige opheffing van het land onder invloed
van de alpine gebergtevorming en de afwisseling van de ijstijden en tussenijstijden.
Heel langzaam kwam de tertiaire ondergrond
tot stand, bestaande uit zand en kleilagen,
terwijl in een relatief korte periode de gesteentelagen werden afgebroken. Het erosiemateriaal kwam terecht op de hellingen
en strandde in de lagere vlakke zones.
Vanaf de dalen werd het erosiepuin zeewaarts afgevoerd.
Getuigenheuvel
De Kemmelberg is een getuigenheuvel met
een welbepaalde geologische oorsprong. De
vorm van de heuvel is daarbij bepalend of
getuige voor “hoe het landschap er uitzag”
heel lang geleden. Andere getuigenheuvels
zijn de Zwarte berg, de Rode berg, de
Scherpeberg en de Kluisberg. Op de Kemmelberg wordt distiaan zandsteen aangetroffen dat sterk glauconiethoudend is.
Glauconiet bevat relatief veel ijzer. Toen de
zee zich na het mioceen (26 miljoen jaar
geleden) definitief naar het noorden
terugtrok, werden de afgezette zandlagen
blootgesteld aan verwering of erosie. Het
glauconiet oxideerde tot limoniet en de
“roest” die zo ontstond, deed het zand tot
ijzerzandsteen aaneenkitten. Dit ijzerhoudend gesteente bood veel weerstand
aan de latere erosie. Daardoor ontstond een
typisch heuvellandschap. IJzerzandsteen
wordt veel gebruikt in de onderbouw van
kerken en gebouwen in de regio Ieper. Bv. in
de kerk van Zillebeke en de Sint Pieterskerk
van Ieper.
Overzicht van de geschiedenis van het
archeologisch onderzoek op de
Kemmelberg
1. Op 5 juli 1963 werden op de Kemmelberg
bij toeval potscherven uit de IJzertijd gevonden in diepe geulen veroorzaakt door
een motorcrosswedstrijd. Vader en zoon
Robert en Jean-Luc Putman uit Kortrijk (toen
47 en 14 jaar) waren meteen geprikkeld en
nieuwsgierig.
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2. Uitbreiding met nog intensievere prospecties gebeurden door Marc Soenen en Gilbert
Ennaert, zowel op de Kemmelberg als op de
Scherpeberg en de Zwarte Molenheuvel.
Hierbij kwamen vuurstenen en potscherven
uit het neolithicum en de ijzertijd aan het
licht.
3. Deze prospecties waren aanleiding tot
meer grootscheepse opgravingen, in eerste
instantie door de Nationale Dienst voor
opgravingen van België.
4. Van 1968 tot en met 1980 verliepen de
opgravingen op de Kemmelberg onder
leiding van Prof. André Van Doorselaer van
de KU Leuven. Vanaf 1976 gebeurde het opgravingswerk volledig door de V.O.B.o.W.
met subsidies van de Provincie WestVlaanderen. Geen sinecure! Steile hellingen
met ijzerzandsteen, maar met de hulp van
vrijwilligers van bij ons en van NoordFrankrijk
werden
veel
obstakels
overwonnen.
5. Bombardementen, loopgraven en manuele opvulling – en nivelleringswerken van
kort na W.O.I hebben veel grondverstoringen teweeggebracht. Opgravers
werden geconfronteerd met niet-ontplofte
shrapnels en granaten. De restanten van de
oorlog waren echter niet de enige spelbreker: de afspraak was van geen bomen te
vellen. Zo waren de opgravers verplicht om
de sleufrichting en de vorm van de opgravingsvlakken aan te passen aan de
positie van de bomen.
6. Dit werk van een halve eeuw resulteerde
in diverse overzichtspublicaties: o.m. “De
Kemmelberg, een Keltische bergvesting”
(uitgave V.O.B.o.W.) en “In de steigers”
(Provincie West-Vlaanderen). Mede hierdoor
werd dit opgravingswerk internationaal bekend dankzij de ijver van Robert Putman en
de professoren André Van Doorselaer (KU
Leuven) en Jean Bourgeois (UGent).
7. Dat de tentoonstelling “ Le Kemmelberg
des premiers chasseurs aux princes celtes”
hier in Doornik is beland, heeft te maken met
het feit dat een van de eerste onderzoeken
van het Kemmelmateriaal in Doornik plaats
vond tussen 1965 en 1968 door de Société
de Recherche préhistorique de Henaut.
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Vondsten op de Kemmelberg
De tentoonstelling geeft een representatief
overzicht van de belangrijkste artefacten en
van de types van de meeste teruggevonden
objecten van tijdens de vele opgravingen en
prospecties.
1. vuursteen
- een driehoekige en een hartvormige
vuistbijl (midden paleolithicum 300.000 –
40/35.000 BC), afkomstig van jagers en
voedselplukkers in de lange periode met
opeenvolgende ijstijden en tussenijstijden
(de laatste het Weichseliaan);

- een peervormige beker op holle voet (zie
de affiche van de tentoonstelling en de voorpagina van de catalogus of brochure) en een
geknikte biconische pot.
3. andere vondsten
- versierd bladgoudfragment; bronzen
sierplaatje met schelpmotief (450-400 v.
Chr.), uit de IJzertijd of La Tène periode; een
geribde kraal; een spinschijfje; een groene
en blauwe glazen parel; slingerkogels en
een ijzeren wagenaspin met bronzen
sierplaatje: blokkeert de as van een wiel van
een praal-, strijd- of rituele wagen.

- een steker (laat paleolithicum 40/35.000 9000 BC);
- microlieten (mesolithicum 9000-4000 BC),
van jagers op klein wild en visvangst;
- pijlbewapening (gebruikt bij jacht en strijd)
bladvormige en driehoekige pijlpunten
en pijlsneden uit het midden-neolithicum;
gesteelde en gevleugelde pijlpunten uit het
laat-neolithicum en de vroege bronstijd;.
- gepolijste bijlen, die doorgaans werden
geschacht door boeren die sedentair waren,
of liever half-sedentair, want ze kenden geen
bemestingstechnieken en dienden zich dan
na enige tijd te verplaatsen naar vruchtbaarder oorden;
- schrabbers, gebruikt om huiden te ontdoen
van vlees en vetresten of om hout, been of
gewei af te schaven.
2. aardewerk
- geknikte schalen of kommen, bekers en
emmervormige potten (situlae) uit de Halstatt
en La Tène culturen (laatste millennium vóór
onze tijdrekening);
- fragment van een pot met rode swastikaversiering;
- een Attische scherf;
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Wagenaspin en peervormige beker op holle voet
(foto Jos Vanackere)

Prima dat de vondsten van Kemmel weer
eens in de aandacht komen door deze
tentoonstelling. Zo kan het werk van Robert
en Jean-Luc Putman, Marc Soenen, Prof.
André Van Doorselaer, Prof. Jean Bourgois,
Suzanne De Cock, conservator Marianne
Delcourt-Vlaeminck en veel andere opgravers verder gewaardeerd worden.
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ARCHEO KNIPSELS

Samenstelling: Jozef Goderis met medewerking van Johan Buyse, Jef Eloy, Hendrik
Hameeuw en Jos Vanackere.
Binnenland: Blankenberge, Brugge, Brussel, Hijfte (Lochristi), Nijvel, Noordzee,
Roeselare, (4x), Ronse, Rumbeke, Sint-Katelijne-Waver, Tongeren, Zuidschote.
Buitenland: Aboesir (Caïro), Amphipolis (Thessaloniki Griekenland), Cuncaicha en
Pucuncho ( Andes -Peru), Java, Luxor, Messel Pit – Frankfurt (D), Mongolië, Rome (2x),
Zuid-Patgonië (Argentinië)
juli 2014
1. Vervaet B.: Eindelijk toch een Romeins
spoor in Lochristi.
In de Koning Albertlaan, nabij de kerk van
Hijfte, werd een verkaveling aangelegd voor
woningbouw. De firma ADEDE uit SintAmandsberg werd daartoe aangesproken.
Zij groeven proefsleuven en bij een ervan
werd een afgerond rechthoekig spoor
gevonden van 1,61 op 2,83m. Bij nader
onderzoek bleek het te gaan om een
crematiegraf, dat bestond uit een pakket rijk
aan houtskool en met gecremeerd
botmateriaal. In het zuidelijk deel van het
graf trof men wandfragmenten aan en een
bodemfragment van verbrand aardewerk en
ook wandfragmenten van terra sigillata
aardewerk. Dat leidde tot een voorlopige
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datering in de Romeinse tijd. Men groef rond
het graf in Hijfte ook de omgeving af over
een oppervlakte van 209 m² om te onderzoeken of er nog meer graven in de omgeving zouden te vinden zijn. Uiteindelijk
bleek het te gaan om een geïsoleerd graf dat
door de archeologen integraal werd opgegraven en meegenomen voor verder onderzoek. Mogelijk zullen onderzoek van macroresten en C14 datering leiden tot preciezere
gegevens.
De “Oost-Oudburg“, driemaandelijks heemkundig tijdschrift jaargang 42, nr 3 juli 2014.
2. X: De grootste dino ooit gevonden in
Argentinië
In Zuid-Patagonië is een dinosurus opgegraven van 77 miljoen jaar oud. Hij was niet
eens volgroeid, weegt 60 ton en is 26m lang.
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Hij kreeg als naam Dreadnoughtus. Hij woog
evenveel als twaalf olifanten of zeven
goedgevleesde Tiranosaurus Rex. Daarmee
verbetert hij het vorige record van Elaltitan
met 40%. Zijn scheenbeen is zo hoog als
een mens. Zeventig procent van het skelet
was intact. Maar de kop is nog niet teruggevonden. De onderzoekers maken 3Dlaserscans van al zijn botten, zodat collega’s
de aanhechting van de spieren kunnen
bestuderen en niet moeten werken met het
loodzware materiaal.
DS vr. 05.09.2014

geweest: voortaan hoefde de mens niet
langer dagelijks op noten en knollen te
kauwen om zijn voedsel ietwat verteerbaar
te maken. Het vuur kon nu het eten
opwarmen. Koken garandeerde niet alleen
dat ons eten veiliger werd doordat het
opgewarmd eten bederf tegenging, maar
vergrootte vooral de hoeveelheid energie die
ons lichaam uit voedsel kon opnemen.
Doordat de voedingswaarde van ons eten
toenam, konden onze hersenen, die veel
energie vergen, uitgroeien boven het niveau
van apen, en dit op formaat van mensen.
Kampvuurverhalen tilden de mens op een
hoger niveau, volgens onderzoeksleidster
Polly Wiessner. “ Iedereen die ooit in het
donker bij een vuur heeft gezeten, heeft dit
ervaren. Vuur bindt, vuur inspireert, vuur
stimuleert. Rond het kampvuur wisselen
mensen info uit, die ze anders wellicht niet
zouden delen. Ze vermaken elkaar en praten
over allerlei zaken die overdag niet gauw
aan bod kwamen.
DS di. 23.09.2014

3. X: Grieken in de ban van graftombe
Griekenland is in de ban van een begraafplaats uit de tijd van Alexander de Grote. De
site ligt bij de oude stad Amphipolis, 100
km ten oosten van Thessaloniki. Het betreft
de grootste graftombe die ooit in Griekenland is gevonden, met een omtrek van
500m. Er wordt volop gespeculeerd over wie
hier begraven ligt. De grootte van de tombe
wijst in elk geval op een belangrijk persoon.
Het zou kunnen gaan om familieleden van
Alexander de Grote of om Alexander zelf.
Sommige buurtbewoners vermoeden dat
deze necropool zijn laatste rustplaats was.
METRO 23.09.2014
4. Van den Eynde, H.: Cultuur ontstond rond
het kampvuur
Toen de mens het vuur had overmeesterd,
kreeg hij niet alleen warmere voeten en
warm eten. Ook cultureel zette hij een grote
stap voorwaarts. De rol die het vuur heeft
gespeeld in de ontwikkeling van de mens, is
nauwelijks te overschatten. Niet alleen
konden onze voorouders er zich aan warmen en de wilde dieren van zich afhouden,
ze konden voortaan ook hun voedsel opwarmen. In de lange evolutieweg richting
Homo Sapiens, de denkende mens, is de
uitvinding van het koken een bepalende stap
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5. Theuns K.: Schilderingen uit 1469 ontdekt
op plafond Brugse bidkapel.
Tijdens de restauratie van de Onze-LieveVrouwekerk in Brugge is een bijzondere
ontdekking gedaan. Op het plafond zaten
een onder een pleisterlaag eeuwenoude
schilderingen verscholen. “ Het jaartal is
bekend, de schilder niet”.
DS. do. 25.09.2014. Zie eveneens in WAK
84, december 2014, p.179 knipsel uit HNB.
oktober 2014
6. Van Dooren P.: Dinosauruspoten krijgen
lijf en kop.
Vijftig jaar lang kenden we Deinocheirus
mirificus alleen van zijn enorme voorpoten,
maar nu hebben onderzoekers er een lijf bij
gepuzzeld. De kop danken we aan detectivewerk van de Belgische onderzoeker Pascal
Godefroit. Deze dino had met zijn 2,4m de
langste armen van de viervoeters uit de
wereldgeschiedenis
Hij kwam uit Mongolië. De onderzoekers
hadden al bij het opgraven vastgesteld dat
stropers hen voor waren geweest. De kop en
de voeten waren verdwenen. Dank zij de
WAK 85 (2015)

goede connecties bij verzamelaars kon
Godefroit de schedel, een hand en de
voeten van deze dino lokaliseren bij
Burkhard Pohl, een gerenommeerd Duitse
verzamelaar. Die had in Japan een schedel
van een meter lang gekocht, plus nog wat
bijbehorende botten. Godefroit zag snel dat
dit wel eens de ontbrekende schedel uit
Mongolië kon zijn. Na drie jaar puzzelen
konden de stukken in mei van 2014 in
Mongolië verenigd worden met de andere
opgegraven botten. Ze pasten perfect.
DS do. 23.10.2014 D9

noemden zichzelf geen “ Viking”: “op Viking
gaan” was iets wat je deed. Ze beschikten
over geavanceerde schepen en navigatietalent. Hun ontdekkingsreizen brachten hen
o.m. ook in onze streken: in Luik, Tongeren
en Maastricht.
De expo plukt de vruchten van nieuw
archeologsich onderzoek in het Zweedse
plaatsje Birka, op 30 km van Stockholm nabij
het Mälaren-meer. Birka is een soort VikingBokrijk.
DS weekend 25-26.10.2014 C16
8. Vlasblom D.: Mens went snel aan grote
hoogte.
In de Peruaanse Andes, op 4500 meter
hoogte, hebben archeologen twaalfduizend
jaar oude sporen van bewoning ontdekt. De
vondst, beschreven in Science, werpt een
nieuw licht op de snelheid waarmee mensen
zich aanpasten aan leven en werken op
grote hoogte.
Overleven op grote hoogte is moeilijk door
het lage zuurstofgehalte, sterke uv-straling
en de kou. Volgens sommige onderzoekers
kostte aanpassing aan zulke extreme milieus
vele duizenden jaren. Maar nu blijkt dat
mensen al 2000 jaar na de verovering van
het Peruaanse laagland op grote hoogte
gingen verblijven. De Amerikaanse archeoloog Kurt Rademaker en zijn internationale
team vonden een schuilplaats onder een
overhangende rots, waarschijnlijk een basiskamp van jagers en verzamelaars. Op deze
locatie, die de onderzoekers Cuncaicha
noemden, troffen ze stenen vuistbijlen en
pijlpunten aan.

voorsteven van een Vikingschip

7. Schelstraete I.: Al die willen “op Viking”
varen.
Vikingen lieten geen geschreven bronnen
na. Kroniekschrijvers die een paar eeuwen
later over hen schreven, waren meestal
monniken die geen goed gedacht hadden
over die plunderaars van abdijen en slavenhandelaars.
De tentoonstelling Vikingen! in het GalloRomeins Museum van Tongeren toont dat
de Vikingen ook handelaars en kunstenaars
waren en in de eerste plaats boeren. Ze
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In de bodemafzettingen troffen ze verkoolde
plantenresten aan, waaronder takken, zetmeelrijke wortels en knollen. Die komen niet
voor op zo’n hoogte en zijn vermoedelijk
later ingezameld en meegenomen naar een
hoger gelegen kamp, Pucuncho. Hier kwam
de halfedelsteen obsidiaan aan de oppervlakte. Daarvan werden projectielpunten en
andere werktuigen van gemaakt. De onderzoekers vonden daar vuistbijlen en 260 pijlen speerpunten.
Pas 40 tot 50 km lager [red.: het is
onduidelijk wat met deze ‘lager’ bedoeld
wordt] dan Cuncaicha en Pucuncho (op
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2500m) liggen gebieden op hoogten waar
bewoning normaal is. De onderzoekers
stellen dat Cuncaicha meer was dan een
tijdelijke verblijfslocatie, maar vermoedelijk
een basiskamp dat waarschijnlijk alleen ’s
zomers werd bewoond.
Datering van het organisch materiaal van
beide locaties in diverse laboratoria wees uit
dat er al 12.800 jaar geleden mensen
woonden. De oudste nederzetting die tot nu
toe is gevonden in het laagland van ZuidAmerika, in Monte Verdi (Chili), is maar 2000
jaar ouder.

zuidoosten van Frankfurt, waar meer dan
1000 fossielen van planten en dieren gevonden werden tot wel 57 miljoen jaar oud
(Eoceen Tertiair). Wetenschappers denken
dat een oud meer op de site giftig vulkanisch
gas bevatte dat heel wat dieren doodde,
waaronder de Eurohippus-soort. Door het
gebrek aan zuurstof op de bodem van het
meer braken anaerobe bacteriën de karkassen af om een opvallend gedetailleerd en
intact fossiel over te houden.
HLN. woe. 12.11.2014.

Besluit: Al veel eerder dan tot nu toe
gedacht, trokken jagers naar de hoge Andes.
De aanpassing aan de extreme omstandigheden verliep dus sneller dan gedacht.
DS 28.10.2014 D8
9. Vlemings J.: Paardenfossiel van 47
miljoen jaar oud hield kleine verrassing
verborgen.
Dertien jaar geleden ontdekten paleontologen een fossiel van een voorhistorisch
paard. In het millenniumjaar waren zij zich
niet bewust van de kleine verrassing die het
dier in petto had. Blijkt nu dat de merrie
drachtig was.
De huidige X-stralen-technologie met hoge
resolutie legt de zwangerschap van de Eurohippus messelensis onomstotelijk bloot. De
merrie was in de laatste fase van de dracht,
zo laat de grootte van het ongeboren veulen
zien. De positie van het babypaardje sluit
ook uit dat noch de merrie, noch het veulen
omkwamen tijden de bevalling. “Bijna alle
beenderen van de foetus bevinden zich op
hun oorspronkelijke plaats” zegt dr. Jens
Lorenz Franzen van het Senckenberg
Onderzoekscentrum in Frankfurt. “Alleen de
schedel is verbrijzeld” zegt Franzen, leider
van het onderzoeksteam.
Het is nog maar het tweede bekende fossiel
waarvan de placenta te herkennen valt. De
afmetingen doen vermoeden dat het prehistorische paard ongeveer zo groot was als
een fox terriër. Het voortplantingssysteem is
pakweg hetzelfde gebleven bij veel grotere
paarden die we op heden kennen. De
overblijfselen werden in 2000 ontdekt in het
Duitse Messel Pit, zo’n 30 km ten
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10. Van Der Speeten G.: Oog in oog met
een oeros.
De sensatie van een afdaling in een
prehistorische grot kunnen de replica’s van
Lascaux nooit oproepen. Maar de expo in
het Jubelparkmuseum in Brussel is wel fascinerend. Ze heeft alle snufjes in huis om
deze vroege voorbeelden van monumentale
kunst aan een breed publiek te presenteren.
DS ma. 17.11.2014.
11. Vlasblom D.: De eerste badkamer ter
wereld.
Vijfhonderd jaar geleden lieten de pausen en
kardinalen van de renaissance voor het eerst
badkamers aanleggen in hun privé-vertrekken in Rome. Pas in de 19de eeuw werd de
badkamer populair bij de gegoede burgerij.
Voor de pausen waren openbare badhuizen
te riskant, wegens besmettingsgevaar. Bovendien wensten kerkelijke leiders hun lijf te
onttrekken aan openbare blikken. Tekenen
van aftakeling zouden hun gezag aantasten.
DS woe. 19.11.2014 D11.
12.
X:
Darmwormen
teisterden
middeleeuwer
Op een middeleeuwse begraafplaats in
Nijvel zijn drie verrassend goed bewaarde
skeletten teruggevonden, uit de 11de en 12de
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eeuw. Uit gefossiliseerde uitwerpselen
(coprolieten) die in de kisten werden gevonden, blijkt dat deze mensen enorm
geteisterd werden door darmparasieten. Het
gaat om de 15 tot 35cm lange spoelworm en
de 3 tot 5cm lange zeepworm. Nu komen die
nauwelijks nog bij mensen voor. Bij één
individu werden zelfs de meeste parasieteneitjes in een opgraving ooit gevonden:
bijna 300.000 per gram stoelgang schrijven
de archeologen in het Journal of Archaeological Science.
DS do. 20.11.2014 D8

13. De Bruyn Ch.: Unieke silexsteen uit
paleolithicum gevonden in basisschool
Dijkstein.
Tijdens het rooien van aardappelen vond
Johan De Munter in Sint-Katelijne-Waver,
begin
september
2014
een
gebruiksvoorwerp van een Neanderthaler uit
het Paleolithicum. Prof. Pilip Van Peer (KU
Leuven) en Marc Willems, specialisten in
prehistorische archeologie determineerden
het voorwerp als een Vachon-spits uit het
midden-paleolihicum
met datering tussen 35.000 en 45.000 jaar
oud. Volgens de archeologen leende de plek
aan de Maanhoevebeek zich goed voor een
potentiële nederzetting van Neanderthalers.
De onderzoekers hebben intussen al concrete plannen om via mechanische boringen
te zoeken naar mogelijke nederzettingen
tussen Werchter en Aarschot.
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HNB 24.11.2014
14. Van Dooren P.: Twintigduizend schatten
onder zee
Noordzee bij de rijkste fossielvindplaatsen
ter wereld. “Pas de jongste paar jaar, dankzij
vorderingen in akoestiek, duiktechnologie en
dataverwerking is het duidelijk geworden hoe
belangrijk de onderzeese vondsten zijn” zegt
Tine Missiaen (UGent), geofysicus en
specialist in onderbodemse sonar.
Het gaat niet om de zoveelste mammoettand
of Romeinse amfoor, daar zijn er genoeg
van, maar om de menselijke bewoning, het
landschap en de migratiepatronen. Veel van
de routes die onze voorouders out of Africa
hebben gevolgd bij het veroveren van de
wereld, liggen vandaag onder water.
Bijvoorbeeld de trek van Noord- naar ZuidAmerika.
Bovendien worden voorwerpen onder water
véél beter bewaard door de lage
temperatuur en het gebrek aan zuurstof. Wij
vinden bijvoorbeeld hout, een luxe die
prehistorici aan land niet hebben”. Alleen al
in de Noordzee zijn meer dan 2500 sites
gekend, tussen de 5000 en 300.000 jaar
oud. Die leren ons veel over hoe de mensen
mee bewogen met het oprukkende en
terugtrekkende ijs tijdens de ijstijden. Begin
2014 zijn aan de Engelse kust voetsporen
ontdekt die 800.000 jaar geleden door
voorouders van de huidige mens zijn
achtergelaten. Die kwamen onder de afkalvende kustkliffen vandaan, maar 10m verder
en ze hadden in zee gelegen. Veel dergelijke
sporen zijn gegarandeerd onder water
terecht gekomen, want in die tijd hing
Engeland gewoon aan Europa vast, omdat
de zeespiegel door de ijstijd veel lager lag.
Dat was ook zo bij de jongste ijstijd. Waar nu
de Noordzee ligt, lag toen Doggerland (naar
het Nederlandse woord voor haringschuit).
De Schelde, Rijn, Maas en Theems bogen
allemaal naar het westen af en liepen via wat
nu het kanaal is naar de oceaan. Doggerland
was herhaaldelijk bewoond. Er zijn o.a.
neanderthalerschedels gevonden. Het moet
zowat het rijkste jachtgebied van Europa zijn
geweest. Toen het ijs smolt en de zeespiegel
steeg, werd het een eiland, om 6000 jaar
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geleden definitief onder de golven te verdwijnen.
De bedrijven op zee werken ons zeker niet
tegen, zoals bij bouwwerken aan land wel
eens gebeurt, uit schrik voor vertraging.
DS ma. 24.11.2014 D8.

Een lichtschip gezonken in 1913: de lier van de WestHinder

15. Vankersschaever S: “Nee, Willy, ik wil
geen walvisrib boven de schouw”.
Marnix Pieters, hoofdadviseur maritiem en
onderwater erfgoed bij het agentschap
Onroerend Erfgoed, buigt zich over de
collectie van Daniel Marsham, een gepassioneerd duiker die potten en pannen heeft
opgediept in Blankenberge. Een zilveren
kan, dateert uit 1908, van het schip
Argonaut. Het staat in de kan gegraveerd.
“Het is jammer dat strand- en zeevondsten
nog vaak als weinig waardevol worden
beschouwd in de academische wereld” zegt
Marnix Pieters. “Ofwel is een object niets
waard en wordt het weggegooid, ofwel is
het waardevol en geloven we niet dat
iemand het gewoon heeft gevonden”.
Nochtans vertellen strandvondsten volgens
Pieters veel over de omgeving. “Je ziet de
geschiedenis van de kust weerspiegeld in de
strand- en zeeschatten”
DS. di. 25.11.2014

Strandvondsten van Daniël Marsham (midden):
borden, bestek en een zilveren kan
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16. Soete, P.: Bunker nog in perfecte staat.
Weinig mensen uit Roeselare weten dat er
op de wijk De Ruiter een oorlogsbunker in
quasi
perfecte staat is bewaard gebleven. Ruiternaars Jurgen Deleye en Geert Huyghe
ijveren om deze bunker in 2015 open te
stellen voor het publiek. De stad Roeselare
werkt een plan uit om de bunker op De
Ruiter toegankelijk te maken. De openstelling kan een extra troef zijn om meer
toeristen te lokken naar de Rodenbachstad.
Het betreft een Duitse bunker van een
speciaal type. In mei 2013 werd reeds een
archeologisch proefsleuvenonderzoek ondernomen rondom de bunker aan de
verbrandingsoven Mirom. Het onderzoek
werd uitgevoerd door de archeologen
Caroline Ryssaert (Odin) en Wouter Van
Goidsenhoven (Ruben Willaert bvba) in
samenwerking met Willem Hantson (Bie
Radar). Het loopgravenstelsel uitgebouwd
langs de Flandern II-Stellung werd opgegraven en gedocumenteerd. (red: zie WAK
nr 79 augustus 2013 p. 140-142). Vlakbij de
ingang van de bunker en de vroegere Duitse
begraafplaats zou een infobord komen,
terwijl er dient uitgekeken naar een betere
bereikbaarheid.
Kr. van W. Vl. vr. 28.11.2014 p.42

Duitse oorlogsbunker uit W.O.I op De Ruiter te
Roeselare (foto’s Jozef Goderis)
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17. X: Archeologen leggen frontlijn WOI
bloot.
Archeo 7, de archeologische dienst van de
zeven gemeenten in de zuidelijke Westhoek,
heeft op zaterdag 29 november een Opendeurdag gehouden in Zuidschote. Ze toonden er de resultaten van de opgravingen die
er zijn gekomen door de aanleg van een
nieuwe Fluxys-gasleiding. “Aangezien het
tracé van de aardgasleiding de frontzone
van W.O.I doorkruist, worden vóór de
eigenlijke werken een munitiesanering en
een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Wij
krijgen met een volledige doorsnede van de
frontzone van W.O.I een uniek inzicht hoe
het frontlandschap tot stand kwam” zegt
archeoloog Jan Decorte van Archeo 7.
De onderzochte zone is 60m breed over een
lengte van 16km. Langs de Ooststraat in
Zuidschote worden de Belgisch-Franse linies opgegraven. Deze vormden mee de
frontlijn vanaf 1914 aan het Ieperleekanaal
bij Steenstrate. We hebben al goed bewaarde loopgravenstelsels blootgelegd en
heel wat objecten gevonden in de
loopgraven van de eerste, de tweede en de
derde linie. Maar ook in het hinterland, juist
achter de derde linie, hebben we al heel wat
gevonden: springtuigen, wapens, kledij,
afgevuurde kogelhulzen, het houtwerk op de
vloer van de loopgraven, zelfs een stoel en
een tafel van een soldaat” zegt archeoloogprojectleider Simon Verdegem. In het gebied
werden ook resten uit de ijzertijd, de
bronstijd, de Romeinse periode en de
middeleeuwen teruggevonden. “Zo hebben
we al drie pottenbakkerssites uit de middeleeuwen blootgelegd. Dat wijst op een drukke
bewoning in dit gebied, dat nu landbouwgrond is” zegt Jan Decorte.
HNB. ma. 01.12.2014 p.19 streeknieuws.
18. Van den Eynde H.: Eerste kunst ging zigzag.
Een kras in een mosselschelp is mogelijk de
oudste vorm van abstracte kunst. Een half
miljoen jaar geleden kerfde een Homo
erectus op het Indonesische eiland Java een
zigzagpatroon op een schelp van een zoetwatermossel. Was dit een vorm van tellen?
Of is dit de alleroudste ons overgebleven tekening die bewust door een mens werd
gemaakt?
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We weten het niet. Maar de archeologen die
de versierde schelp uit Indonesië onderzochten, noemen haar een mijlpaal in de
geschiedenis van de mens. Het is tevens
een aanwijzing dat de rechtopgaande mens,
die 1,9 miljoen jaar tot 150.000 jaar geleden
leefde, meer in zijn mars had dan met bruut
geweld achter groot wild aan te jagen. Een
van de gevonden schelpen is met een
scherp
voorwerp,
waarschijnlijk
een
haaientand, bekrast. Bij de andere schelpen
vonden de archeologen er ook eentje die tot
een gebruiksvoorwerp was omgevormd: een
mes of een schraper. Ook dat is bijzonder,
want tot dusver was gedacht dat de Homo
erectus zijn werktuigen enkel uit steen
maakte.
DS. vr. 05.12.2014 D7

19. Van Dooren P.: Romeinen waren
afhankelijk van virtueel water.
Voor het kweken van voedsel heb je water
nodig, veel water. De steden lagen grotendeels in de dorre gebieden rond de Middellandse zee. Rome eerst en meest.
Transport dus. Van echt water, via een
ingenieus systeem van pijpleidingen en
aquaducten. En van virtueel water, via een
uitstekend wegennet dat handel over lange
afstand mogelijk maakte. Hoezo? Virtueel
water?
Voor het kweken van een kilo graan heb je
1000 à 2000 liter water nodig. Als je graan
transporteert vanuit de gebieden waar je
kunt kweken naar de plaatsen waar
hongerigen gevoed moeten worden, dan
transporteer je eigenlijk water van vochtige
naar droge plaatsen. Daar waren de
Romeinen goed in, schrijven de hydrologen
van de universiteiten van Utrecht en
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Wageningen, samen met de classici van de
universiteit van Stanford in het vakblad
Hydrology and Earth System Sciences.
DS ma. 15.12.2014 D8

Romeinse heirbaan

om een symbolische begraafplaats die
tijdens rituelen werd gebruikt om de
onsterfelijkheid van de godheid te linken met
de heersende farao’s. Koninklijke begraafplaatsen stonden model voor het complex
dat verschillende grafkamers en schachten
telt. Volgens de Egyptische minister van
Antiquiteiten, Mamdouh Eldamaty, dateert
het complex vermoedelijk uit de 25ste
Dynastie (zo’n 700 jaren vóór Chr.). Het
bestaat uit een grote hal ondersteund door
vijf pilaren. Een trap leidt naar een grafkamer
met een gebeeldhouwde god. Een aanpalende kamer herbergt reliëfs van
bewakers met messen.
HLN. ma. 05.01.2015

januari 2015
20. (blg) Graftombe van onbekende koningin
ontdekt.
Archeologen hebben in Egypte de graftombe
ontdekt van een tot nu toe onbekende
koningin, Chentkaus III. Ze was wellicht de
vrouw van een farao die behoorde tot de
vijfde dynastie, ongeveer 4500 jaar geleden.
De tombe werd ten zuid-westen van Caïro
opgegraven, op de site Aboesir, waar zich
wel meer graftombes van farao’s uit de vijfde
dynastie bevinden. Het graf dateert uit het
midden van de vijfde dynastie (2494-2345
vóór Chr.). “De tombe werd ontdekt op het
grafcomplex van farao Neferefre”, zo zegt
Miroslav Barta, die aan het hoofd stond van
de Tsjechische archeologische missie.
HLN zon. 04.01.2015 en HNB ma
05.01.02015 p.11.

graftombe van Osiris

22. Delabie S.: Archeologen stoten op
Romeinse grafurnen
Bij de archeologische opgravingen op het
nieuwe bedrijventerrein Pont West in Ronse
hebben wetenschappers er onder meer
Romeinse grafurnen gevonden. Het prijskaartje voor de opgravingen bedraagt 1,5
miljoen euro. Het bedrijventerrein kan nu
worden afgewerkt.
HNB. ma. 19.01.2015.

Graftombe van koningin Chentkaus III

21. Van Eyken K.: Archeologen ontdekken
mythische tombe van Osiris
Een team van Italiaanse en Spaanse
archeologen heeft een ontdekking gedaan in
de necropolis van Sheikh Abdel-Qurna, nabij
het Egyptische Luxor. Zij hebben de
mythische graftombe van Osiris, de god van
het dodenrijk, blootgelegd. Eigenlijk gaat het
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Romeinse grafurnen opgegraven in Ronse
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23. kidr: Museum lijmt baard van
Toetanchamon na ongelukje tijdens het
poetsen.
De Egyptische farao Toetanchamon in
Kaïro, is op zijn wereldberoemde masker
weer herenigd met zijn baard. De lange
goud-blauwe sik was er eventjes afgevallen
– na volgens sommige verhalen – een
ongeluk van de kuisploeg, maar gelukkig
konden de conservatoren het euvel snel
verhelpen. Ze gebruikten daarbij wel een
soort lijm die het pronkstuk voorgoed heeft
beschadigd.
HNB. woe. 22.01.2015.

tentoonstelling met vondsten gedaan tijdens
diverse archeologische onderzoeken op het
domein Sterrebos. Gebakken slaat op
gevonden aardewerk. Gemunt heeft het
gemunt op enkele merkwaardige rekenpenningen en munten. Gewapend verwijst
naar prehistorische silexvondsten en militaria
uit W.O.I en II
Kr. Van W.Vl. vr. 16.01.2015 p.31
25. Degezelle Ch.: Archeologische vondsten
Sterrebos tentoongesteld.
Archeoloog Jozef Goderis toont in de Dienst
cultuur in de Zuidstraat 3 te Roeselare tot
eind 2015 de vondsten die werden aangetroffen op het kasteeldomein van het
Sterrebos. Het gaat om prehistorische en
middeleeuwse items, maar ook om vondsten
uit beide wereldoorlogen.
HLN. 16.01.2015 regionaal nieuws.
26. X:
Archeologische vondsten uit
Sterrebos
De cultuurdienst in Roeselare stelt nog tot
eind dit jaar archeologische vondsten van
Jozef Goderis tentoon.
HNB. di. 20.10.15. p.20.
27. X: Tentoonstelling Gebakken Gemunt
Gewapend.
Archeologische vondsten op het kasteel van
Rumbeke.
www.vobow.be en cultuur@roeselare.be

24. Crabbe B.: Gebakken, gemunt en
gewapend.
In de Dienst
Cultuur, Zuidstraat 3 te
Roeselare, loopt het hele jaar 2015 een
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DS= De Standaard
HLN = Het Laatste Nieuws
HNB = Het Nieuwsblad
Kr. V. W. Vl. = Krant van West-Vlaanderen De
Weekbode
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ARCHEO-TENTOON

Samenstelling: Jozef Goderis

België
BRUGGE
t/m 22.02.2015
Oorlog in beeld - Brugge in oorlog
100 jaar na de bezetting door de Duitsers
herdenkt Brugge de Groote Oorlog. Het
project ‘14-18, Oorlog in beeld – Brugge in
oorlog” brengt met een historische tentoonstelling het verhaal van de bezette stad.
Curator Prof. Sophie De Schaepdrijver
kadert de rol van Brugge in een
internationale context met foto’s, affiches en
unieke objecten.

Stadshallen Brugge.

Daarnaast brengen Magnumfotograaf Carl
De Keyzer en auteur David Van Reybrouck
twee fototentoonstellingen. Ze selecteren
100 beklijvende foto’s uit archieven wereldwijd. Een tweede fototentoonstelling geeft je
een hedendaagse kijk op oorlog en herdenking door de lens van Carl De Keyzer en
negen buitenlandse Magnumfotografen. Ze
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benaderen het thema elk op hun manier en
vanuit hun eigen achtergrond.
www.brugge1418.be
BRUSSEL
1. t/m 15.03.2015

Lascaux
De wereldberoemde archeologische site in
de Dordogne moest 23 jaar na haar
ontdekking in 1940 noodgedwongen de
deuren sluiten voor het publiek. Schimmels
bedreigden de bijna 20.000 jaar oude
gravures en wandschilderingen. De uitzonderlijke kunst van Lascaux mocht echter
niet opnieuw verdwijnen in het donker.
Voor de bezoekers werd in 1983, in dezelfde
heuvel van de gemeente Montignac, een
natuurgetrouwe kopie van onder andere “de
zaal van de stieren” gerealiseerd. (zie foto).
Met die expertise kwamen recent facsimilés
van nog andere delen van de grot tot stand.
Zij figureren op de reizende expositie Lascaux. Na Bordeaux, Chicago, Houston en
Montreal houdt zij deze winter halt in
Brussel.
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De tentoonstelling is een belevenis. Dankzij
wetenschappelijke reconstructies (schaal
1/1) stapt u als het ware Lascaux binnen om
u te laten overdonderen door kunst uit deze
“Sixtijnse kapel” van de prehistorie.
Jubelparkmuseum
V.O.B.o.W – WAR excursie voorzien op
zondag 1 maart 2015.
2. t/m 26.04.2015
“14-18, dit is onze geschiedenis”
Koninlijk Museum van het Leger en de
Krijgsgeschiedenis
Jubelpark 3
www.expo14-18.be

LUIK
1. t/m 31.05.2015
Luik in het oog van de storm
Musée de la Vie Wallonne
Espace Saint-Antoine
Rue Hors-Château
2. t/m 31.05.2015
Ik was 20 in ‘14
Gare TGV Liège-Guillemins

DOORNIK
t/m 16.03.2015
Le
Kemmelberg
–
des
premiers
chasseurs aux princes celtes.
Deze tentoonstelling bevat o.m. objecten
opgegraven door V.O.B.o.W.
Musée archéologique, Rue des Carmes, 8,
7500 Tournai.
www.tounai.be/musee-archeologie
Zie ook de bijdrage van Jozef Goderis in
deze WAK 85 (pp. 26-32) over de
V.O.B.o.W. excursie die naar deze
tentoonstelling afzakte.
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ROESELARE
t/m 31.12.2015
Gebakken, Gemunt, Gewapend
Sedert halfweg januari 2015 staat een selectie tentoon van archeologica uit het kasteeldomein Sterrebos te Rumbeke. De
meeste archeologische vondsten doken op
bij restauratie – en baggerwerken in de voorgaande decennia.
Onder de noemer van “ Gebakken, gemunt
en gewapend” wordt verwezen naar postmiddeleeuws aardewerk, munten (o.m.
eentje van Keizer Karel 1500-1558), rekenpenningen en wapens: o.m. een Tjongerspits
uit de Federmessercultuur (rond 13.000 v.
Chr) en talrijke vondsten uit het baggerslib
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van de kasteelvijvers uit beide wereldoorlogen.
Realisatie: V.O.B.o.W. & WAR in samenwerking met de Dienst Cultuur Roeselare.
Praktisch:
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

t/m 31.12.219
Koning Albert I en de Grote Oorlog
Kasteel van Rumbeke, Moorseelsesteenweg
2, 8800 Rumbeke –Roeselare. 051/22.60.60
info@albert14-18.be
Website voor alle verdere info www.
Open: alle dagen doorlopend geopend van
10.00 tot 18.00u. Gesloten op maandag.
Groepen van 15 personen enkel op reservatie. Aangepaste programma’s voor scholen. Begeleide rondleidingen mogelijk. Bereikbaar met het openbaar vervoer en met
de wagen. Het domein ligt vlakbij afrit 6 van
de E403 snelweg Brugge-Kortrijk.
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TONGEREN
t/m 15.03.2015
Vikingen!
Gallo-Romeins Museum Kielenstraat 15,
3700 Tongeren. 012/67.03.30
grm@limburg.be
www.galloromeinsmuseum.be
Open: di. t/m vr. 9.00 tot 17.00u . Zat. Zonen feestdagen, schoolvakanties van 10.00
tot 18.00u. Gesloten op maandag, behalve
als dat een feestdag is.
Op 25 december en 1 januari blijven de
deuren dicht.
Tentoonstelling Vikingen! Volwassenen €
10.00. Kinderen en jongeren van 4 tot 26
jaar € 1.00. 55+, personen met beperking;
kortinghouders en groepen € 8.00. gezinnen
€21.00.
Nederland
AMSTERDAM
t/m01.03.2015
Dining with the Tsars
Breekbare schoonheid uit de Hermitage.
Hermitage Amterdam, Amstel 51

WAK 85 (2015)

MAASTRICHT
t/m 15.03.2015
Vikingen in de Lage Landen

LENS
t/m 09.03.2015
Des animaux et des pharaons. Le règne
animal dans l’ Égypte antique.
Musée du Louvre-Lens, 99 rue Paul Bert,
62300 Lens.
Tel. 03.21.18.62.62
LOUVRES
t/m 17.05.2015
Gaulois d’ ici et d’au-delà. Une exposition
pleine de Celtes.
Musée Archéa, 56 rue de Paris, 95380
Louvres
Tel. 01.34.09 01.02

Centre Céramique
Avenue céramique 50, 6221 KV Maastricht
tel. 31.43.35.03.600
klantenservice@maastricht.nl
www.centreceramique.nl
Frankrijk
AIX-EN-PROVENCE
t/m 06.12.2015
Aix Antique. Une cité en Gaule du Sud.
Musée Granet, Place Saint-Jean-de Malte,
13100
Aix-en-provence.
Tel. 04.42.52.88.32
LATTES
t/m 10.08.2015
Jean Arnal et le Néolithique en
Languedoc
Musée achéologique Henri-Prades,
Route de Pérols, 34970 Latte.
Tel. 04.67.99.77.20
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MAYENNES
t/m 20.09.2015
À l’ombre des murailles. Quand le
château était prison.
Musée du château de Mayenne, place Juhel,
53100 Mayenne
Tel. 02.43.00.17.17
NEMOURS
t/m 08.11.2015
Néandertal, l’ Européen
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Musée départemental de Préhistoire d’Îlede-France, 48 avenue Étienne Dailly,
77140 Nemours. Tel. 01.64.78.54.80
SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX
t/m 15.02.2015
Arts des villes, arts des champs en
Tricastin.
Musée d’ Archéologie tricastine, place
Castellance,
26130
SintPaul-TroisChâteaux.
Tel. 04.75.96.92.48
TOULOUSE
t/m 22.03.2015
L´Empire de la couleur De Pompéi au sud
des Gaules.
Musée Saint-Raymond, musée des Antiques
de Toulouse, 1ter place Saint-Sernin,
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31.000 Toulouse. Tel. 05.61.22.31.44
VERNON
t/m 08.03.2015
À la découverte des trésors cachés.
Musée de Vernon, 12 rue du pont, 27200
Vernon.
Tel. 02.32.21.28.09
Duitsland
SCHLESWIG
t/m april 2015
Das Nydamboot / Nydambaden versenkt –
entdeckt – erforscht
Archäologisches Landesmuseum Schloss
Gottorf, Schlossingel 1
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BOEKBESPREKING

Samenstelling: Jozef Goderis
Te Land & Te Water – Bij de Romeinen & Nu

Deze brochure kwam tot stand ter gelegenheid van de tentoonstelling “Quo vadis?. Het
wegennetwerk van de Romeinen, een verenigd Europa”, gehouden te Zottegem van 6 mei
tot 29 oktober 2006. (Concept: Marc Rogge)
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Uitwerking met medewerking van Peter Van der Plaetsen, Anneleen Copens, Karolien
Schepens, Lieselotte Nechelput ( alle drie Arteveldeschool Gent) Bart Verstichelen
(Hogeschool Gent).
Inhoud:
Romeinse wegen t.o.v. moderne wegen. De kortste afstand tussen twee punten. De
instrumenten van de landmeter bij de Romeinen vergeleken met onze tijd. Idem met
afstandmeting, aanleg van wegen, mijlpalen of wegwijzers van toen en van nu,
wegenkaarten, reisgidsen, rustplaatsen, personenvervoer en snelwegen van de handel,
wielen en voortbeweging, handelswaar, etenswaren en andere producten. Te water bij de
Romeinen en nu: waterwegen, vaartuigen. PAMZOV (Zottegem) wettelijk depot 2006/2933/2.
Info betreffende deze brochure, aangevraagd door een leerkracht aan de redactie van WAK.

Het leven van elke dag in het antieke Sagalassos. Jaarverslag 2014

Het pas verschenen jaarverslag 2014 begint een nieuwe traditie. Het team staat nu, na Prof
Waelkens, onder leiding van Jeroen Poblome. In een fris en aantrekkelijk formaat wordt
voortaan een ander thema van het onderzoek toegelicht. Afgelopen zomer stond heel wat
archeologisch graafwerk in het teken van het dagelijks leven in Sagalassos. Het thema voor
het verslag van 2015 zal gaan over de Hellenistische wortels van de stad.
ISBN 978-90-429-3232-6 D/2014/0602/120
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OVERZICHT TIJDSCHRIFTEN

Op de leestafel, samenstelling Jozef Goderis
ARCHEOLOGIA
nr 526 november 2014
Schwab C.: L’ Objet du mois: La
(de)restauration d’un propulseur provenant
de la grotte du Mas d’ Azil (Ariège), 16-17.
Barthelemy A. C. & Lecuyer, Y.: Éclats
Avernes, Exposition au musée de la
Céramique de Lezoux, 20-27.
Filimonos-Tsopotou M. & Marketou T.:
Rhodes, Une île grecque aux portes de
l’Orient, 28-63.
Coulié A.: Rhodes, Un joyau en
Méditerranée, 30-41.
Markerou T.: Ialysos Trianda, Un âge d’or
sous les cendres, 42-47.
Patsiada V.: Lindos, Ialysos et Camiros, L’
Histoire des trois Cités, 48-53.
Filimonos M. & Baïrami K.: La période
Hellénistique. Un État naval indépendant
face aux grands royaumes, 54-63.
Daniel J.: Grotte Chauvet, Reconstituer le
panneau des Lions, 64-73.
nr 527 december 2014
Villes A.: L’ Objet du mois: Les mystérieux
anneaux-disques du Néolithique, 16-17.
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Boislève J., Rothé M. P., Genot A.:
Arles. Les exceptionnels décors peints d’une
grande domus, 20-27.
Pioda S.: Splendeurs des Han. Essor de l’
Empire céleste, 28-37.
Valois P.: Louvre-Lens: Des animaux et des
pharaons, 38-49.
Faü J. F.: Les Juifs du Sinaï, 50-55.
nr 528 januari 2015
Lorre C.: L’ Objet du mois: Gibelein, Égypte.
Modèle de bateau en terre cuite.
Crançon S.: Les Mayas Un temps sans fin,
26-35.
Blachère C.: Mayenne: Du château à la
prison, 36-41.
Pioda S.: Terra Submersa. À la recherche du
premier village Européen, 42-47.
Pêche-Quilichini K.: Les Torre, Énigmatiques
tours de l’ âge du Bronze, 48-55.
Kurzawa F.: Les Wheelhouses. Des maisons
rondes protohistoriques, 56-61.
Binant P.: Serra da Capivara. Des milliers de
peintures rupestres (Nordeste du Brésil), 6271.
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DOSSIERS d’ ARCHÉOLOGIE
Hors-série nr 27 oktober 2014
Exposition à Lille. Palais des Beaux-Arts Lille
Sesostris III Pharaon de légende.
nr 366 – november –december 2014
L’empire de la couleur. La peinture Romaine.
de Pompéi aux Gaules : Exposition à
Toulouse.
L’ ARCHÉOLOGUE
nr 130 La rencontre des cultures gauloise et
romaine.
juni – juli – aug. 2014
nr 131 Voies romaines et vieux chemins de
Gaule.
sept. – okt - nov. 2014
nr. 132 Peintures étrusques
dec. 2014
ARCHEOLOGIE MAGAZINE
GESCHIEDENIS – CULTUUR –
EXPOSITIES REIZEN
05. 2014 Themanummer: Archeologie in
Zuid-Holland, Opgravingen en bijzondere
vondsten
Kuipers J.: Israël, Akko, laatste bolwerk van
de kruisvaarders, 6-9.
Lichtenberg L.: Italië, Het vernieuwde
Egyptisch Museum van Turijn, 10-15.
Lichtenberg L.: Nederland, Het schitterende
Aphrodisias verbeeld in het RMO, 16-17.
Vermeulen J.: Situatie van al het erfgoed in
Noord-Irak is tragisch, 18.
Ponsteen A.: Laat maar zien, 20.
Van Ginkel E., Van den Hoven B., Toussaint
I.: Archeologische Kroniek in Zuid-Holland,
28-34.
Dekeersmaeker M.: Arabische voetsporen;
Water kent geen grenzen(deel1), 38-39.
Kruyff L.: Eetsporen, 40-41.
Van Schalk A.: Duitsland. In Bayreuth draait
alles om muziek, 46-49.
06. 2014 Themanummer: Carthago
De Korte J.: Het pad van de heilige Jacobus.
Op weg naar Santiago de Compostela, 1014.
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Verhart L.: Tjerk Vermaning. (zijn grote liefde
voor de prehistorie in zijn woonschip), 16-18.
Lichtenberg L.: Carthago. Impressie van oud
en nieuw Carthago, 20-25.
Lichtenberg L.: Carthago. Historie en
vindplaatsen van archeologische
opgravingen, 26-31.
Van der Zon T.: Carthago in Leiden, Van
idee naar tentoonstelling, 32-34.
Dekeersmaecker M. Arabische voetsporen;
Water kent geen grenzen (deel 2), 38-39.
Kruff L.: Eetsporen, 40-41.
Wildschut-Doesburg M.: Griekenland;
Metéora: tussenstation tussen hemel en
aarde, 46-48.
X.: Nederlandse en Jordaanse archeologen
vinden heiligdom met paardenbeeldjes in
Jordaanvallei, 49.

DE MUNTKLAPPER
nr 85 januari – februari - maart 2015
Everaert L.: Vrouwen in de numismatiek.
Anglo-saksische muntslag van Cynethryth
(765-792), 1-7.
JAARBOEK VAN DE KONINKLIJKE
WEST-VLAAMSE GIDSENKRING 2014.
Merkwaardige figuren in West-Vlaanderen.
Opmerkelijke mensen na de Groote Oorlog.
NUMISMATICA BRUGGE EN HET VRIJE
24ste jaargang nr 10 december 2014
Schutyser E.: De Provinciale Muntslag van
keizer Claudius II, gebaseerd op het werk
van Andreas Märkl (2), 293.
Everaert L.: Tokens van een politieke
revolutie: Thomas Aine & Thomas Spencer
(1), 299.
Dauwe G.: Muntcriminaliteit in het
graafschap Vlaanderen tijdens de Nieuwe
Tijd (6), 306.
X.: Veiling onder de leden. nr 218, 301.
25ste jaargang nr 1 januari 2015
Vannieuwenhuyse K.: Pronktaler op de
geboorte van Christus, 6.
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Everaert L.: Tokens van een politieke
revolutie: Thomas paine & Thomas Spencer
(2), 15.
Schutyser E.: De Provinciale Muntslag van
Keizer Claudius II, gebaseerd op het werk
van Andreas Märkl. (3), 20.
X.: Veiling onder de leden nr 216, 30.
X.: Overzicht 24ste jaargang 2014, 32.

25ste jaargang nr 2 februari 2015
Pasmans P.: Enkele raadsels van Edmond
Johnson, 41.
Schutyser E.: De provinciale Muntslag van
keizer Claudius II, gebaseerd op het werk
van Andreas Märkl (4), 44.
X.: Veiling onder de leden nr 220, 62.

WAK 85 (2015)

PIJPELOGISCHE KRING NEDERLAND
Jaargang 37, nr 145, januari 2015
X.: PKN-dag 2014 in Streekmuseum
Oudheidkamer Reeuwijk, 56.
Van Esveld A.: Systeempijpen van Gambier,
59.
Smiesing P.: Hoogtepunten in de luchtvaart
op houten pijpen, 66.
X.: Expositie archeologische vondsten kern
Nieuwveen, 69.
Kleijweg A.: Tabakspijp met standbeeld van
Rembrandt, 1852, 70.
Kwint J.: Impressie van de 30ste AIP
conferentie in Bergerac, 73
X.: Goed gevonden. Een historie van
archeologen en amateurs. Het portret van
Martien Weel (1935-2011), 75.
Rutten M.: Literatuursignalementen, 76.
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IN MEMORIAM GEERT VERCRUYSSE
Jozef Goderis
Veel lezers hebben sedert 2008, de naam van Geert
aangetroffen op de achterkaft van ons tijdschrift. Een
meer selecte groep hebben hem, gedreven als altijd,
zien filmen tijdens onze Romereis in 2005.
Geboren in Brugge op 25 oktober 1931 is hij op 83jarige leeftijd van ons heengegaan op maandag 8
december 2014. Geert was zeer gekend in de culturele
middens van Roeselare. Overal waar iets cultureels te
beleven viel was hij filmend present en zodoende was
hij gelukkig en vrolijk als hij onder mensen kon
vertoeven.
Sedert 7 jaar verbleef hij in het woon-en zorgcentrum
Vincenthove omdat hij niet langer meer zelfstandig kon
wonen in de Sint Alfonsusstraat. Sinds zijn ziekte en
verblijf in Vincenthove verdween Geert stilaan uit het
culturele leven van de stad. Maar het deed hem toch
telkens deugd als hij op zijn tochtjes in de rolstoel
bekenden kon ontmoeten en zo een praatje kon maken
om herinneringen van vroeger op te halen. Deze ontmoetingen en bezoekjes in Vincenthove
waren voor hem een ruggensteun om zijn ervaring van pijn en verlies toch blijgezind te
kunnen dragen. Nooit heeft men hem horen klagen over zijn lastige toestand. Hij liet zijn
dankbaarheid blijken voor zijn verzorgers, vaak met een vleugje humor erbij.
Geert stamde als jongste uit een gezin van negen kinderen.
Bij de Grauwzusters in Roeselare volgde hij het
basisonderwijs. In Kortrijk in het Don Bosco- instituut doorliep
hij de Humaniora. Tijdens zijn legerdienst in Keulen kreeg hij
verantwoordelijkheid waardoor hij erg werd gewaardeerd door
de legerleiding. Na zijn legerdienst werd hij secretaris bij de
RVA in Ieper. Hij oefende deze functie uit tot aan de leeftijd
van zijn pensioen.
Geert was een toegewijde gids bij de Gidsenkring
Mandeldal. Hij verdiepte zich daarbij graag in het
verleden van de Mandelstad. Hij voelde zich bijzonder
gelukkig als hij zo zijn kennis op zijn toehoorders kon
overdragen. De plechtige uitvaartdienst vond plaats op
zaterdag 13 december jl. om 10.30u in de decanale
kerk van Sint Michiel. Vele vrienden hielden er aan, na
de plechtigheid, zijn naaste familie te volgen naar de
stedelijke begraafplaats in de Blekerijstraat. Op die dag
hebben we Geert uit handen gegeven. Herinneringen
vervagen, maar een mens en vriend blijf voortbestaan
zolang men aan hem denkt. Dat doen we met velen
heel graag.
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KORTE BERICHTEN
1. We beginnen de korte berichten met een rechtzetting. In de WAK 84, met name in het
verslag van de excursie “Van Ename naar Velzeke”, zijn er per vergissing tijdens het knip en
plakwerk door de layouter van dienst enkele illustraties uit de tekst van Jozef Goderis
weggevallen. Dergelijks kan gebeuren, maar wanneer op één van die foto’s een volledig in
Romeinse militaire uitrusting gehesen penningmeester van de V.O.B.o.W. staat, dan leidt dit
onvermijdbaar tot enige (positief en geanimeerd bedoelde) commotie tijdens eerstvolgende
redactievergadering na het ter perse gaan van deze WAK 84. Dus bij deze, met de excuses
van de layouter, alsnog de bovenvermelde foto van Jos Vanackere:
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2. De Cel Archeologie van de Metaaltijden en de F.N.R.S.-Contactgroep Études
Celtologiques et Comparatives organiseren de 23ste contactdag van de Cel Archeologie van
de Metaaltijden. Deze zal plaats vinden op zaterdag 21 februari 2015 in de lokalen van het
oud gerechtsgebouw van Arlon (ancien Palais de Justice d’ Arlon, Place Léopold, B-6700
Arlon). www.palaisarlon.be/index.php. Inschrijvingen uiterlijk op 10 februari 2015.
Jean.Bourgeois@UGent.be. De Cel Archeologie van de Metaaltijden wil een ontmoetingsforum zijn voor allen die actief of geïnteresseerd zijn in de archeologie van de metaaltijden in
België en omstreken.
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V.O.B.O.W – EXCURSIE OP 1 MAART:
JUBELPARKMUSEUM BRUSSEL: EXPOSITIE LASCAUX
In september 1940 doen vier jongens één van de meest prestigieuze archeologische
ontdekkingen van de 20ste eeuw in de vallei van de Vizère (F). In de grot van Lascaux staan
ze oog in oog met fascinerende kunst die achteraf bleek te behoren tot de oudste van de
wereld. Wetenschappers zijn verbaasd en weldra stromen de toeristen toe. Maar de toevloed
van de bezoekers heeft desastreuze gevolgen. Hun lichaamswarmte, de CO2 en het vocht in
de lucht die ze uitademen, verstoren het ecologisch evenwicht in de grot en op de
grotschilderingen groeien hoe langer hoe meer algen. De grot van Lascaux wordt voor
bezoekers gesloten. Sinds 1963 is de site nog uitsluitend toegankelijk voor wetenschappers.
Reconstructie & Tentoonstelling
In 1983 werd voor de bezoekers in dezelfde heuvel van Montignac een natuurgetrouwe kopie van
o.m. de ”zaal van de stieren” aangebracht. Dankzij de wetenschappelijke reconstructies op schaal 1/1
stapt u een deel van de grot binnen, de “Sixtijnse kapel van de prehistorie”. Kleinere maquettes tonen
het geheel met de ongeveer 2000 schilderingen en gegraveerde tekeningen. Daarnaast wordt op de
tentoonstelling de culturele context uitgewerkt: bv. Hoe leefde de Cro-Magnonmens van jacht en
voeding? Hoe ging hij gekleed? We worden ook ingelicht over de ecologische omstandigheden die
bijdroegen tot de intacte bewaring van dit paleolithisch kunstwerk van bijna 20.000 jaar oud.

Ons bezoek op zondag 1 maart
- 8.00u.: Vertrek uit Rumbeke, pleintje voor de woning van Jozef en Maria.
- 9.45u.: We komen samen aan de ingang van het museum
- 10.00u: Geleid bezoek aan de vaste prehistorische collectie van het museum (gids:
archeologe Britt Claes – wetenschappelijk medewerker collecties Nationale Archeologie van
de KMKG)
- Middagmaal mogelijk in het restaurant van het Jubelparkmuseum.
- Namiddag: Begin van ons bezoek in de gelegenheidstentoonstelling Lascaux
- Afsluiter door Hendrik Hameeuw met duiding bij recente paleolithisch ontdekkingen in Egypte
door de KMKG.
- 17.30u – 19.30u: Terugreis.
Verplaatsing: als naar gewoonte met Sercu-bus of met eigen wagen
Opgave voor deelneming: Geïnteresseerden geven zich zo spoedig mogelijk op aan Jos Vanackere
0486/750935 of aan Jozef Goderis 051/22.27.20.
Kostprijs: voor bus, inkom, organisatie, gidsen €37 pp. en €25 per kind (per eigen auto 15€)
Betaling op rek. BE22 4669 1679 9147 (BIC KREDBEBB V.O.B.o.W. Nieuwpoortstraat 18, 8500
Kortrijk). Vóór 28 februari 2015 - Tijdige overschrijving geldt als definitieve inschrijving.
Wij hopen jullie alweer te mogen verwelkomen op een geslaagde V.O.B.o.W.-WAR excursie.
Voor de leden van de Raad van bestuur van V.O.B.o.W. Jos en Jozef
WAK 85 (2015)
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HERNIEUWING VAN HET LIDGELD OF ABONNEMENT OP
DE WEST-VLAAMSE ARCHEOKRANT 2015

Wie betaalt vóór 1 februari 2015 ontvangt de nieuwe lidkaart in het eerste nummer van 2015.
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 2015, of gewoon lid 2015 of abonnee 2015.
€ 26: vast lid: ontvangt het jaarboek, de West-Vlaamse Archeokrant 2015, nrs 85 t/m 88
uitnodiging op de jaarvergadering,
V.O.B.o.W lidkaart 2015
€21: gewoon lid: jaarboek, WAK 2015 nrs 85 t/m 88, V.O.B.o.W. lidkaart 2015
€12: geen V.O.B.o.W. lid maar abonnee op WAK nrs 85 t/m 88.
Stort vandaag nog uw bijdrage voor het kalenderjaar 2015.
Dank om je stiptheid en de tijdig uitgevoerde overschrijving. Zo werken we versterkt in 2015
en kunnen we het tijdschrift WAK zonder onderbreking verder toesturen.

Vindt U een rood bolletje op het adresvignet, U weet wat dit betekent. Vergetelheid?
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ACTIVITEITENKALENDER V.O.B.O.W. – WAR
VOORJAAR 2015
Noteer in je agenda

Tentoonstelling: Vondsten kasteeldomein Sterrebos Rumbeke
Gebakken, gemunt, gewapend
t/m 31 december 2015
Lees in dit nummer: Archeo tentoon p. 43-44
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

Tentoonstelling 2015 in Dienst Cultuur Roeselare
baggervondsten domein Sterrebos o.m. van W.O.I.
Rechts: Engelse ontsteker gemaakt in 1912
Gebruikt in mei 1917

***
Volgende V.O.B.o.W.-excursie
zondag 1 maart 2015, bijeenkomst om 9.45u
Voormiddag:10.00u Geleid bezoek aan de prehistorische afdeling
van het Jubelparkmuseum in Brussel.
Namiddag Tentoonstelling Lascaux
Lees in dit nummer Archeo tentoon p. 55
***
zaterdag 21 maart
Stadhuis Roeselare
9.30u: jaarvergadering voor de vaste V.O.B.o.W. leden.
10.00u: Voordracht door doctorandus Tim Clerbaut UGent
Over de Gallo-Romeinse dakpannenoven van Roeselare,
Uniek in West-Vlaanderen en ver daarbuiten.
***
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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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