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VOORWOORD
Februari
De dagen van wensen zijn voorbij. Maar een voorspoedig nieuwjaar klinkt als een echo of
galmt nog even na. Gezondheid en geluk werden ons gewenst. Maar hoe vind je dat geluk?
Vaak op onverwachte momenten wanneer je contact krijgt of neemt met mensen, vrienden of
buren.
Februari is de kortste maand of sprokkelmaand. ’t Is dit jaar geen schrikkeljaar, dus een
gewone maand februari. ’t Einde is dus ietsje rapper in ’t zicht en worden we een dag minder
gegund om te sprokkelen. We herdenken nog steeds W.O. I. In en achter het front was het
bitter koud en met de overschot van slam was het moeilijk stoken. Daarom moesten onze
voorouders hout sprokkelen in het bos of langs de graskant waar bomen stonden.
2016 was een jaar vol gebeurtenissen waarvan sommigen onze geesten en harten beroerden,
niet steeds in positieve zin. Mensenlevens werden afgehakt en eeuwenoude archeologische
sites werden uit wraak vernield en voor goed beschadigd: Denk aan de ravage in Palmyra.
Wij focussen, samen met u beste lezer op een vredevol, liefdevol en hoopvol 2017. Een jaar
waarin de onzekerheden worden beperkt voor jezelf en je familie, je vriendenkring of nog
ruimer in ons land of op wereldniveau.
Het is nog wat vroeg in dit jaar om op de velden te prospecteren. Als het vriest, breek je
gewoonweg oppervlaktevondsten. Maar aan onze leden die sprokkelen, wensen we wat later
op het jaar veel geluk en hopen dat ze hun prospectievondsten niet enkel bewaren om zichzelf
te verrijken.
Uitzonderlijk zijn de Vlamingen die geen lid zijn van een sociale organisatie of vereniging.
Samen dingen aanpakken zit ons in het bloed, niet uit winstbejag, maar om ons leven te
verbeteren, te genieten van bv een uitstap en voor elkaar te zorgen.
Archeologische verenigingen zijn geen overheid of bedrijven, maar iets daartussen:
het zogenaamde middenveld. We worden vaak beschouwd als vanzelfsprekend en blijven
daardoor onderbelicht.
Daarom verwijzen we even naar wat we vorig jaar deden: onze 25ste jaargang start met een
lopend onderzoek van leerresten uit de site Roeselare-Haven en het jaarverslag van 2016.
Met een viertal nieuwe logo-tekeningen trachten we de lay-out wat op te vrolijken. Vaste
rubrieken als Archeo in de pers, Archeo te kijk, grasduinen in tijdschriften en boekbesprekingen
worden telkens bijgewerkt.
We richten verder onze ogen op de excursie naar Flémalle bij Luik. Hoewel uitgesteld van
2016 naar 2017, hopen we toch op voldoende enthousiasme en inschrijvingen via tijdige
bijdrage in de kosten van deelname.
Achteraan in WAK 93 vinden we alweer onze sponsors: KBC, ING, Cura en Hedera stad
Roeselare, de Provincie West-Vlaanderen, Terf en niet het minst Soliver.
In naam van de Raad van Bestuur van V.O.B.o.W. onze oprechte dank voor die ruggensteun.
Jozef Goderis
Voorzitter V.O.B.o.W.
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OP STAP MET DE ROMEINSE SCHOENVONDSTEN VAN
ROESELARE-HAVEN
Tim Clerbaut

De eindejaarsfeesten zijn net achter de rug en we worden in de winkelstraten overspoeld door
afprijzingen en kortingen. De koopjesperiode is de ideale periode om nog tegen een gunstige
prijs een extra kledingsstuk of een paar schoenen aan te kopen. In een veelheid aan winkels
(tegenwoordig ook op het internet) heeft men een haast eindeloze keuze.

In deze moderne consumptiemaatschappij
zijn we met ons allen soms te weinig bewust
van welke producten nu wel degelijk behoren
tot onze noodzakelijke dagelijkse materiële
cultuur.
Schoenen horen daar zonder meer bij en dit
al vanaf de vroegste geschiedenis van de
mens. We kunnen enkel vermoeden dat ook
de prehistorische mens zijn voeten beschermde door het aanbinden van pelzen of
dierenhuiden. De oudste (tot nog toe
gekende) schoenvondst werd in Armenië
aangetroffen en is ca. 5500 jaar oud. Het
oudste paar schoenen werd dichter bij huis
gevonden en vormde het schoeisel van de in
de Alpen aangetroffen ijsmummie Ötzi (ca.
5300 jaar oud).

Prehistorische schoen van maar liefst 5500 jaar oud.
Bron: HLN.

Dergelijke zeer oude vondsten zijn uiterst
zeldzaam, temeer omdat leervondsten een
erg moeilijke bewaring kennen. Leervondsten
overleven de tand des tijds dan ook enkel in
erg uitzonderlijke, meestal extreme om-
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standigheden, zoals in erg natte of droge
condities.
Ook V.O.B.o.W. had al het geluk om oude
leervondsten aan te treffen en dit in de vulling
van een Romeinse waterput op de site
Roeselare Haven. Dankzij de goede zorgen
van Jozef Goderis bleven deze leervondsten
ook na de opgraving nog goed bewaard. Dit
liet toe om deze unieke leervondsten in meer
detail te onderzoeken. Doordat leervondsten
relatief zeldzaam zijn, is het aantal specialisten op deze materiaalcategorie dan ook
beperkt.
We moesten dan ook ‘op stap’ met de
Romeinse schoenen van Roeselare. Op 15
juli 2016 was het zo ver. Met de leerresten
veilig ingepakt startte een reis van 265km
naar het Nederlandse Leiden.
Daar werden we warm onthaalt door dr. Carol
Van Driel-Murray, een internationaal gerespecteerde leerspecialiste. Tientallen publicaties getuigen van haar expertise in binnen- en
buitenland. Zo onderzocht ze o.a. de Romeinse leervondsten van Vindolanda (GB),
Oudenburg (B), Rainau-Buch (D) en de
Nederlandse sites Woerden, Cuijk, Utrecht en
Voorburg.
Carol bekeek de Roeselaarse vondsten met
veel aandacht en voorzag ons van een
verklarend woordje uitleg bij de verschillende
vondsten.
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Naast de identificatie van deze goed
bewaarde Romeinse teenslippers, blijken
deze uitzonderlijke vondsten verder ook het
fysieke bewijs te leveren van een tot nog toe
enkel vermoedde productietechniek; meteen
ook de reden waarom de stukken in de nabije
toekomst verder beschreven en onderzocht
zullen worden.

Carol van Driel-Murray is een internationaal
gerenomeerd specialiste in archeologisch leder.

Naast resten van verschillende Romeinse
schoenen identificeerde ze tussen het
leermateriaal
ook
aanwijzingen
van
schoenproductie en/of -reparatie. Deze
productie en/of reparatie moet zeer
vermoedelijk van lokale aard zijn geweest,
dus vanop of vanuit de onmiddellijke
omgeving van de site Roeselare-Haven.

Na een boeiend treffen waarbij de leerresten
hun geheimen één voor één prijsgaven, was
de tijd aangebroken om met deze bijzondere
vondsten terug huiswaarts te keren. De
vondsten werden na hun internationale uitje
terug aan de goede zorgen van Jozef
overgeleverd en worden sindsdien als topstukken van de Roeselaarse archeologische
collectie aan een breder publiek getoond.
Op de definitieve onderzoeksresultaten is het
nog even wachten. Maar wees gerust, in één
van de volgende WAK’s wordt je hier zeker
over geïnformeerd!

Leerknipsels uit Roeselare als getuige van schoenvervaardiging of -herstelling
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Fragmenten van verschillende Romeinse schoenen van de site Roeselare-Haven

Meer lezen?
Over de oudste lederen schoenvondst:
Website: http://www.hln.be/hln/nl/961/Wetenschap/article/detail/1116585/2010/06/10/Oudstelederen-schoen-ter-wereld-ontdekt-in-Armenie.dhtml
Over (Romeinse) schoenvondsten uit onze contreien:
van Driel-Murray C. 2012: Leer: van damesschoen tot cowboy boots, in: van Ginkel E. (red.),
Mooi meegenomen, goed gelicht! Het conserveren van kwetsbaar archeologisch
vondstmateriaal, Gouda: SIKB, 4-5.
Vanhoutte S., Bastiaens J., de Clercq W., Deforce K., Ervynck A., Fret M., Haneca K.,
Lentacker A., Stieperaere H., van Neer W., Cosyns P., Degryse P., Dhaeze W., Dijkman
W., Lyne M., Rogers P., van Driel-Murray C., van Heesch J., Wild J.P. 2009: De dubbele
waterput uit het laat-Romeinse castellum van Oudenburg (prov. West-Vlaanderen):
tafonomie, chronologie en interpretatie, in: Relicta 5, 9-142.
van Driel-Murray C. 2008: Leren schoenen van de ‘Woerden 7’, in: Blom E., Vos W.K. (red.),
Woerden-Hoochwoert: de opgravingen 2002-2004 uit het Romeinse castellum Laurium,
de vicus en van het schip de 'Woerden 7', Amersfoort [etc.]: ADC ArcheoProjecten [etc.],
403-407.
Van Driel-Murray C. 2007: Mode in de nadagen van het Keizerrijk: de schoenen van Cuijk,
in: Westerheem 56(3), 133-141.

8

WAK 93 (2017)

JAARVERSLAG V.O.B.O.W. 2016
Jozef Goderis, Hendrik Hameeuw, Jos Vanackere

1. ADMNISTRATIEF VERSLAG
1.1. Samenstelling van de Raad van Bestuur 2016

foto Jurgen Huyghe

BUYSE Johan
DE COCK Suzanne
GODERIS Jozef
HAMEEUW Hendrik
RAMBOER Chistine
VANACKERE Jos

bestuurslid
bestuurslid
voorzitter, secretaris en co-organisator excursies
bestuurslid, webmaster en verslaggever
bestuurslid & public relations
penningmeester, co-organisator excursies

VAN DOORSELAER André

ere co-voorzitter

1.2. Algemene vergadering
Voor de 42ste keer greep de algemene vergadering plaats op 16 maart 2016. Dit gebeurde als
naar gewoonte in de trouwzaal van het stadhuis van Roeselare met om 19.00u verwelkoming
door de voorzitter.
Het administratief en financieel verslag 2015 en de begroting 2015 werden door de
penningmeester Jos Vanackere voorgesteld en door de vergadering goedgekeurd.
Het activiteitenverslag 2015 wordt om beurten voorgelezen door de aanwezigen van de Raad
van Bestuur. Dit in het vooruitzicht van publicatie in de WAK 90 van mei 2016.
1.3. Vergaderingen van de Raad van Bestuur
Ongeveer maandelijks vergadert de Raad van Bestuur in het stadhuis van Roeselare
doorgaans op de derde woensdag van de maand om 19u.
27 januari 2016
17 februari 2016
16 maart 2016 & Algemene Vergadering
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20 april 2016
18 mei 2016
15 juni 2016
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20 juli 2016
28 sept. 2016

16 nov. 2016
14 dec. 2016

Aansluitend op de vergaderingen van de Raad van Bestuur greep telkens een Administratieve
– Financiële Commissie plaats (J.Goderis & J.Vanackere); vooraf aan de RvB werd een paar
keren een redactievergadering voor de West-Vlaamse Archaeologica gehouden

2. ACTIVITEITENVERSLAG
2.1. Opgravingen
Rumbeke, Provinciaal Domein Sterrebos (Willem Hantson)
Voorafgaand aan de graafwerken voor het inwerken van Molok-afvalcontainers bij de
voormalige fietsenstalling aan het oostelijk poortgebouw werden van 15 tot 21 november 2016
waarnemingen gedaan door Herman Heyman (coördinatie), Willem Hantson (RADAR) en Jelle
Angillis (metaaldetectie). Een proefsleuf op het vroegere wegtracé werd gefotografeerd,
ingetekend en beschreven. Naast puin van bakstenen en daktegels werd ook botmateriaal en
aardewerk uit de 15de -16de eeuw aangetroffen. Een betonnen overloop en bakstenen koker
aan de noordelijke bijgebouwengracht kan bewaard blijven.
2.2. Prospectie
De opgravingen in het Provinciaal Domein (zie hierboven en ook in 2015) zijn het gevolg van
vroegere prospecties door J. Goderis en de WAR.
2.3. Wetenschappelijk onderzoek & publicaties
2.3.1 Onderzoek (door UGent)
Romeinse leerresten (fragmenten van schoeisel, leersnippers en kleinere fragmenten,
allen in goede staat uit Roeselare Haven (waterput I) werden in het kader van een
studie (non-destructief) onderzoek door toedoen van Tim Clerbaut (UGent), voorgelegd
aan specialiste Carol Van Driel in Leiden. Zij was erg enthousiast over de leerresten
en de bewaring ervan. Vooral één van de zolen van een teenslipper vertoonde nog
ongekende technische details die onze kennis verder aanvullen en hoe deze
schoenen gemaakt werden. Naast deze schoenresten zelf heeft ze ook tekeningen en
beschrijvingen bezorgd over deze schoenen. Zij schrijft er in de toekomst enthousiast
over in de WAK en de WA. (voor een verslag zie deze WAK 93)
2.3.2. Gepubliceerde onderzoeksactiviteiten
In de West-Vlaamse Archeokrant, jaargang 2016, verschenen de resultaten of
verslagen van verschillende onderzoeken, zowel door V.O.B.o.W.-leden als door
derden.
nr 89: februari
- VERSCHELDE H. & BENOIT F.: Bodemonderzoek naar de middeleeuwse burcht
van Vijve, 6-21.
- VANACKERE J.: Van ”Gemene” weide tot Kortrijk – Weide, 22-23.
nr 90: mei
- COGHE R.F.: De Kachtembrug en de Bruanebrug over de Mandel. 49-56
nr 91: augustus – september
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GODERIS J.: Prof. Hugo Thoen herbekijkt de Sigillata van Roeselare Haven, 109111.
GODERIS J.: Sigillata - vondsten in Roeselare Haven (3), 112-123.
GODERIS J.: Internationale kijk op de “LONDON” pijp, 146-149.

nr 92: november
- HAMEEUW H.: RAMS bezoekersaantal piekt op OMD 2016, 170-173.
2.4. Archeologisch Documentatiecentrum Regionaal Archeologisch Museum a/d
Schelde (RAMS) (Hendrik Hameeuw)
Het RAMS onderging een lichte naamsverandering, tot in 2015-16 stond RAMS voor
“Regionaal Archeologisch Museum van de Scheldevallei”, net voor de zomer in 2016 werd dit
veranderd naar “Regionaal Archeologisch Museum a/d Schelde”; dus nog steeds met RAMS
als afkorting.
In de zomer van 2015 werd met medewerking van enkele vrijwillige archeologen een grondige
schoonmaak en herordening georganiseerd in de depotruimte. Vanuit deze reorganisatie
werden in samenwerking met de gemeente Avelgem, de projectvereniging Zuidwest en de
vakgroep Archeologie van de UGent de eerste stappen gezet naar een herverpakking- en
digitalisatieproject voor al het erfgoed waarover het RAMS beschikt (dat is archeologische,
archieven, publicaties en wetenschappelijke documentatie), zie hiervoor ook WAK 88, 178181. In de lente van 2015 kwam ook na een oproep via het gemeentelijk infoblad van Avelgem
en www.archeonet.be een werkgroep vrijwilligers voor het RAMS tot stand. We verwelkomen
Bea Vandemeulebroeke, Luc Vanhaverbeke, Eric Vandereecken, Wim De Sutter, Maud
Vermeire en Lander Soens; vanuit de V.O.B.o.W. neemt Hendrik Hameeuw, gesteund door
Jos Vanackere en Jozef Goderis, de dagelijkse werking op zich.
In het voorjaar van 2016 nam het RAMS twee kleine archeologische collecties in beheer over
van de bvba BAAC, namelijk deze van de verkavelingszones van de Huttegemstraat en de
Hoogstraat, beide te Avelgem. Het betreft opgravingen (uit 2011-2013) van nederzettingen uit
de Late IJzertijd – Vroeg Romeinse periode. Sinds het najaar van 2016 wordt een selectie uit
dit archeologisch materiaal in het RAMS tentoongesteld in een nieuwe daarvoor ingerichte
toonkast.
2.5. Educatieve en coördinerende taken
2.5.1. Vraagstelling betreffende archeologie en antiquiteiten
Tijdens de tentoonstelling “Harken in Roeselaarse bodem” werden verschillende
archeologische vragen gesteld. Er werd toelichting verleend aan volgende personen
uit de regio Roeselare, die eigen voorwerpen meebrachten:
- Willy Vercaigne & Francoise Carrein: voorwerp in metaal met spreuk: Je ne change
qu’en mourant.
- Jacques Renier & Bianca Bruneel: voorraadpot onderaan bolvormig vermoedelijk
afkomstig uit het Iberisch schiereiland: datering: eerste vroeg type 1500-1580, 2de type
1580-1800 en late type 1800-1850. (datering Tim Clerbaut UGent).
- Een mondharp opgedolven in Kemmel in 2011; een zegelring gevonden in de duinen
in 2012
- Tegel met jaartal 1632, toevalsvondst door kraanman uit het centrum van Gent (wordt
bestudeerd door Piet Swimberghe, Knack)
- Filip de Pauw & Christine Schouteten: potscherven in loodglazuur, steengoed,
porselein, majolica.
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Op 12.12.2016 deed Tom Frielinck volgende vondstmeldingen bij Jozef Goderis:
- Een 8-tal Meso-klingen en een dito kern gevonden nabij Werken-Kortemark, een
zalmkleurig schrabbertje (Gr. Pres.?) en een fragment van een gepolijste bijl.
- Drie Romeinse munten van Marcus Aurelius gevonden in Beitem in 2016; in Werken
in 2014 en in Kortemark in 2015.
- Gouden munt: Karolus van Karel V; munt van Henry III (1250-1276) vondsten uit
Kortemark. De munten werden gevonden met behulp van een metaaldetector.
2.5.3. OMD te Waarmaarde (RAMS) Hendrik Hameeuw
Op 11 september 2016 stonden de deuren van het RAMS te Waarmaarde-Avelgem
wijd open om de deelnemers aan de OMD van 2016 behoorlijk te ontvangen.
Openluchtmuseum
Bij het in acht nemen van het unieke karakter van dit openluchtmuseum, werd het
duidelijk dat een herwaardering zich opdrong. Dank zij vele helpende handen kon zo
de steenbouw-visualisatie terug volledig hersteld. Zo kon tijdens de OMD door de
geïnteresseerden dit openluchtmuseum opnieuw behoorlijk bezichtigd worden.
Binnen in het RAMS
In het Regionaal Archeologisch Museum a/d Schelde werden voor het eerst twee
archeologische collecties met vondsten uit Avelgem tentoon gesteld (Huttegemstraat
en Hoogstraat). Het betreft opgravingen (uit 2011-2013) van nederzettingen uit de late
IJzertijd - Vroeg Romeinse periode, dus restanten uit de tijd van de Galliërs.
Naast geschreven informatie met foto’s en opgravingsplannen ligt er nu ook een kleine
selectie van archeologische vondsten in het RAMS afkomstig van deze sites
tentoongesteld: dit zijn, versierde wandscherven met kamstreken en indrukken, een
kling in silex, een scherf van een ribbel halskom, een ensemble van diagnostische
ceramieken scherven en een kleien weefgetouw.
Naast deze nieuwe vondsten werd ook een inleidende tekst opgesteld die de
bezoekers een algemeen inzicht geeft in de aanleiding tot de oprichting van het RAMS
en haar inhoudelijke opdracht en uitwerking. Ook een infopaneel over de vernieuwde
digitalisatie- en verpakkingsactiviteiten (WAK 88, 178-181) geeft aan de bezoekers info
over hoe de werkgroep van het RAMS de toekomst zal aanpakken.
Uiteindelijk klokte het aantal bezoekers op deze OMD aan het RAMS af op een
minimum aantal van 667.
Dank aan de vele geïnteresseerden en proficiat aan wie meewerkte aan de organisatie
van deze bijzonder geslaagde editie van de OMD te Waarmaarde (Avelgem); meer info
in WAK 92, 170-173.
2.5.4. West-Vlaamse Archeokrant
Met de materiële steun van de stad Roeselare werden door de redactie o.l.v. Jozef
Goderis vier nummers afgeleverd van de jaargang 2016. Vaste rubrieken van de WestVlaamse Archeokrant zijn WAR en V.O.B.o.W. activiteiten, rapporten en uitstappen,
Archeo in de Pers, Archeo te Kijk, tijdschriften, korte berichten en boekbespreking.
Samenstelling Jozef Goderis
Eindredactie Jozef Goderis en Hendrik Hameeuw.
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Medewerkers met tekst en foto’s: Filip Benoit,Johan Buyse, Ferdy Callewaert, Roland
Coghe, Jozef Goderis, Hendrik Hameeuw, Willem Hantson, Maria Pype, Prof. Hugo
Thoen, Jos Vanackere en Henri Verschelde.
De verzending in 2016 gebeurde door Jozef Goderis van uit Roeselare p.a.
Bergeikenstraat 48, 8800 Roeselare. Los abonnement op de West-Vlaamse
Archeokrant €12.

2.5.5. West-Vlaamse Archaeologica 26
Deze nieuwe publicatie uit de reeks West-Vlaamse Archaeologica was tevens de
cataloog van de tentoonstelling “Harken in Roeselaarse bodem – Een Gallo-Romeinse
dakpannenoven en zijn omgeving te Roeselare-Haven”, redactie: Tim Clerbaut, Jozef
Goderis en Willem Hantson.

2.5.6. V.O.B.o.W. excursie
zondag 20 maart 2016
Daguitstap nr 67 busreis naar het KMKG Brussel: Sarcofagen.
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Gids: Hendrik Hameeuw
Verslag Goderis J. in WAK nr 90 van mei 2016.
Aantal deelnemers: 27 volwassenen en 3 kinderen.
2.5.7. Tentoonstelling
Harken in Roeselaarse bodem. Een Gallo-Romeinse dakpannenoven en zijn
omgeving.
Aankondiging in WAK 89 februari 2016 p.33 en 43.
Locatie: Galerie Alfons Blomme, Ooststraat 84, Roeselare. Van 5 t/m 27 februari 2016.
2.5.8. Voordrachten, lezingen, rondleidingen.
Rondleidingen in de tentoonstelling: “Harken in Roeselaarse bodem” door
Tim Clerbaut (UGent), Willem Hantson (Bie Radar), en Jozef Goderis (V.O.B.o.W. –
WAR)
2.5.9. Media belangstelling bij de tentoonstelling “Harken”
- Maddens Marlies: HNB 02.02.2016 Romeinse vondsten van meer dan 2000 jaar oud
wijzen op economische activiteit op de Mandel. p.5.
- Crabbe Bart: Krant van West-Vlaanderen De Weekbode 05.02.2016 Harken in
Roeselaarse bodem. p.25.
- Degezelle Charlotte.: HLN 05.02.2016 Gallo-Romeinse dakannenoven op expo. p.20.
- Vvhr: De Streekkrant Stuk Roeselaarse geschiedenis. p.12.
- Crabbe Bart: Archeologie in Bie Radar, Zuidstraat 3 Roeselare. De Weekbode
02.09.2016 p.30.
2.10. V.O.B.o.W.-website
Onze webmaster, Hendrik Hameeuw zorgde eind november 2016 voor een facelift op onze
website. www.vobow.be. Een aantal artikels uit vroegere edities van de WAK en WA zijn nu
digitaal raadpleegbaar.
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ARCHEO IN DE PERS

Samenstelling: Jozef Goderis met medewerking van Johan Buyse, Roland Coghe, Hendrik
Hameeuw en Jos Vanackere.
Binnenland: Oostende (2x) Goyet (Namen), Roeselare
Buitenland: Egypte (2x), Jersey, Lascaux, Mexico
november 2016
1. Van Loo D.: Noordzee bezaaid met
scheepswrakken
Oostende: Zoektochten naar oude scheepswrakken en hun inhoud, maar ook de menselijke tragedies eraan verbonden: het blijft tot
ieders verbeelding spreken. In het Belgisch
gedeelte van de Noordzee alleen al zijn ruim
300 wrakken geregistreerd en daar zitten
enkele boeiende exemplaren tussen. Acht
ervan zijn officieel erkend als cultureel
maritiem erfgoed. Het Belgisch gedeelte van
de Noordzee, even groot als WestVlaanderen, is een waar scheepskerkhof. Het
is al eeuwenslang een van de drukst bevaren
scheepvaartroutes ter wereld en de
vaartuigen krijgen er te maken met verraderlijke zandbanken, stromingen, occasionele zware stormen en ooit zelfs kapers en
piraten.
In zijn standaardwerk Schatten en scheepswrakken brengt maritiem archeoloog Tomas
Termote een 280-tal van die wrakken in kaart.
“En dat in ons deel van de Noordzee alleen”
zegt Termote. “Als we het gebied wat
uitbreiden naar Engelse en Nederlandse
wateren, komen we aan een aanzienlijk veelvoud daarvan“. Acht historische waardevolle
wrakken kregen al een erkenning als cultureel
erfgoed. Voor dergelijke wrakken gelden
bijzondere beschermingsmaatregelen.
De Britse torpedobootjager HMS Wakeful
had in mei 1940 zevenhonderd manschappen
op het strand van Bray-Dunes opgepikt, toen
WAK 93 (2017)

het werd getorpedeerd. In december 1912
zonk het lichtschip de West-Hinder, na een
aanvaring met een zeelichter. Van de
tienkoppige bemanning overleefde niemand.

Uitstekend bewaarde restanten van een
houten zeilschip. Het schip is vermoedelijk
gezonken en kwam na 180 jaar tijdens
havenwerken in Oostende van onder het
zand te voorschijn. ‘t Vliegend hart had zelfs
een heuse schat aan boord. Het was een
transportschip van de Verenigde Oostindische Compagnie. (VOC). Aan boord
bevonden zich 175 opvarenden en een lading
bouwmaterialen, militaire voorraden en drie
kisten met gouden en zilveren munten.
De Britse lichte kruiser HMS Brilliant die tot
zinken werd gebracht tijdens een poging om
in de nacht van 23 en 24 april 1918 de
Oostendse havengeul te blokkeren. Het
Britse vrachtschip de SS Kilmore zonk dan
weer in 1906 toen het in aanvaring kwam met
een stoomschip. Het wrak is heel goed
bewaard, net als het wrak van een Duitse U-

15

11 onderzeeboot die in 1914 verging. Alle
opvarenden kwamen daarbij om. Ook
beschermd is voortaan een onbekend wrak
op de zandbank Buiten Ratel, waarschijnlijk
afkomstig uit Nederland, dat in 1741 zonk.
HNB zat. 12.11.2016 p. 4-5.

word geteisterd door politieke instabiliteit en
extremistisch geweld sinds de revolutie van
2011 de dictatuur van Hosni Moebarak
omverwierp.
The Guardian ma. 14.11.2016.

2. Redactie: Archeologen vinden nieuwe
mummie in Egypte
Spaanse archeologen hebben in een graftombe in de buurt van Luxor in Egypte, een
mummie “in goede staat” aangetroffen. Dat
deelt het Egyptische ministerie voor Oudheid
mee. De resten werden gevonden in een
tombe die dateert uit de periode tussen 1075
en 664 vóór Chr. op de westoever van de Nijl,
700 km ten zuiden van Caïro.

De mummie, gewikkeld in linnen en gips,
bevond zich in een felgekleurde sarcofaag,
begraven in een tempel die dateert uit het
tijdperk van farao Thoetmoses III. De tombe
hoorde vermoedelijk toe aan een edelman,
Amenrenef, vermoedelijk een dienaar van de
koninklijke familie.
Myriam Seco Alvarez, die het archeologisch
team leidt, deelde mee dat de mummie
versierd was met veel kleurrijke decoraties
die doen denken aan religieuze symbolen uit
het oude Egypte, zoals de godinnen Isis en
Nephtys en de vier zonen van Horus.
Archeologische vondsten tonen aan dat het
mummificeren van overledenen in Egypte al
dateert van 4500 vóór Chr. Luxor, een stad
van ongeveer 50.000 inwoners, is rijk aan
tempels en tombes die gebouwd werden door
farao’s. Het is een van de grootste toeristische trekpleisters van Egypte, maar de regio

16

3. Redactie, Beroemde Maya-tempel is
opgebouwd als Russisch Matroesjka poppetje
El castillo, de beroemde tempel op de
Mexicaanse Maya-site Chichén Itzá, is
opgebouwd als een Russisch Matroesjka –
poppetje, aldus een team van wetenschappers. Binnenin de tempel bevindt zich
nog een piramide, daarbinnen nog één …
Dat de 30m hoge El Castillo – die bij de
Maya’s dienst deed als tempel voor de god
Kukulcán – nog een 20m hoge piramide
bevatte, was eerder al ontdekt. Nu heeft een
team van wetenschappers echter nog een
structuur ontdekt binnenin: nog een piramide,
maar dan één van 10m hoog. “Je kan dus
stellen dat El Castillo opgebouwd is als een
Russisch Matroesjka-poppetje” zegt hoofdonderzoeker René Chavez Seguro.
De 10m hoge piramide op de beroemde
Maya-site Chichén Itza (in de staat Yucatan)
WAK 93 (2017)

werd volgens de onderzoekers gebouwd
tussen 550 en 800. De tweede structuur –
ontdekt in de jaren 30 van vorige eeuw –
dateert dan weer van 800 – 1000. De grootste
piramide werd dan weer voltooid tussen 1050
en 1300.
“De gebouwen werden boven elkaar
geplaatst om verschillende redenen, waaronder beschadiging van de bestaande
structuur en de komst van nieuwe leiders”,
aldus Denise Argote van het Nationaal
Antropologie – en Geschiedenisinstituut in
Mexico. “De ontdekking (gedaan dank zij
non-invasieve scantechnieken,) zal ons mogelijk een beter beeld geven van de Mayacultuur, voor zover die beïnvloed werd door
andere volkeren in Centraal-Mexico.”
HNB do. 17.11.2016.

een diepte van maximaal 3m. Het onderzoek
loopt nog.
Verschillende structuren van uiteenlopende
vorm en grootte komen opeenvolgend in
beeld. Wat hun precieze relatie is met oude
havenstructuren of restanten van de oude
stad moet in de komende maanden duidelijk
worden wanneer de gegevens verder
uitgewerkt worden. Wellicht is een deel van
de stad overspoeld in 1394. Cartograaf
Jacobus van Deventer maakte hiervan in
1641 nog melding op zijn historische kaarten.
Blijkbaar zouden er ook nog delen te zien zijn
geweest tijdens het Beleg van Oostende
(1601 -1604).Het onderzoek loopt dus nog,
en het valt nog af te wachten of Oostende nog
meer van zijn geschiedenis prijs geeft.
HNB. woe 23.11.2016.

Maya –tempel in Chichén Itzá

4. Redactie, Restanten ontdekt van middeleeuws Oostende in zee
Vlak voor de kust van Oostende zijn
restanten ontdekt van de oude stad, daterend
van de 14de eeuw. De voorlopige resultaten
werden op dinsdag 22 november jl. voorgesteld tijdens een studiedag over erfgoed in
de Noordzee in Gent. De problematiek van
zeespiegelstijging en kusterosie is nieuw.
Vooral tussen de 14de en 16de eeuw kreeg de
kust van het Graafschap Vlaanderen
herhaaldelijk af te rekenen met desastreuze
stormen, waarbij grote stukken van de kust
ook letterlijk aan de zee werden prijsgegeven.
Die stelling is kracht bijgezet door nieuwe
ontdekkingen in het kader van het SeArchproject waarbij de UGent innovatieve
akoestische techniek heeft ingezet, aangekocht door het Vlaams Instituut van de Zee.
Daarmee is 200m voor de dijk, gezocht op
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5. (jvr), 7000 jaar oude stad ontdekt in Egypte
In Egypte hebben archeologen een stad van
meer dan 7000 jaar oud blootgelegd, waartoe
ook een begraafplaats behoort met vijftien
tomben voor hooggeplaatste inwoners. De
site bevindt zich op zowat 400km van de
hoofdstad Caïro en vlakbij de antieks stad
Abydos, bekend voor de tempel van Seti I,
vader van Ramses de Grote, de bekendste
farao ooit. Experten hopen dat de vondst de
theorie zal staven dat Abydos, de hoofdstad
van Egypte was in de pre-dynastieke periode.
De rest van Egypte hoopt vooral dat de
ontdekking het toerisme naar het land weer
zal doen toenemen. In 2010 bezochten bijna
15 miljoen toeristen Egypte. Toen vorig jaar
224 toeristen stierven nadat terroristen een
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Russisch vliegtuig neerhaalden, kwam het
toerisme helemaal lam te liggen.
HNB. vr. 25.11.2016 p.19.
6. X. Neanderthalers aan de tand gevoeld
Een tand uit de verzameling Prehistorie van
het Koninklijk Museum voor Natuurwetenschappen werd geïdentificeerd als afkomstig
van een neanderthaler-kind. Hij maakt deel
uit van de vondsten die baron Alfred de Loë
deed aan het begin van de 20ste eeuw (1858
– 1847) bij de opgravingen in de grot van
Goyet (Namen). Van het kind bleef verder
niets bewaard. Het team dat de ontdekking
deed, identificeerde daarnaast ook andere
menselijke resten uit dezelfde grot als
neanderthaler. Het gaat om overblijfselen van
vier volwassenen en een pasgeborene. Zij
worden bewaard in het Koninklijk Instituut
voor Natuurwetenschappen van België. Alle
restanten werden gedateerd tussen 45.500
en 40.500 jaar geleden. Uit de talrijke
markeringen op de beenderen van Goyet
leiden de onderzoekers af dat het hier gaat
om een eerste voorbeeld van kannibalisme bij
Neanderthalers in Noord-Europa.
Nieuwsbrief Jubelparkmuseum 27.11.2016.

balken boven. Onderzoek leerde dat ze als
paalfundering dienden voor een constructie
langs het water. Mogelijk gaat het om de
voormalige “speye” die minstens tot in de 17de
eeuw als een soort sluis het waterniveau van
de Mandel regelde.

foto Jozef Goderis

“Enkele uitgeholde boomstammen lijken die
hypothese te bevestigen. Een unieke vondst
voor het historische verleden van Roeselare.”
zegt Willem Hantson, stafmedewerker
Archeologie bij de erfgoeddienst RADAR

december 2016
7. Maddens M.: Roeselarenaars creatief met
historisch hout
RADAR blij met wat kunstenaars maken.
Roeselare: 120 eikenhouten balken. Dat was
de onverwachte vondst bij werken aan de
Diksmuidesteenweg. Ze maakten ooit deel uit
van een sluis op de Mandel. Erfgoeddienst
RADAR stelde de balken ter beschikking van
wie er iets moois mee wou doen. De eerste
resultaten zijn intussen zichtbaar.
In het najaar van 2013 werd tijdens bouwwerken aan de Diksmuidesteenweg in
Roeselare een opvallende vondst gedaan.
Langs de Mandel kwamen 120 eikenhouten
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foto Jozef Goderis

Alle balken werden geïnventariseerd. In het
voorjaar van 2015 deed RADAR een oproep
om de balken een nieuwe bestemming te
geven. Dertig geïnteresseerden kwamen een
of meerdere balken ophalen. “Dat kon enkel
als ze er iets nuttigs of creatiefs mee zouden
doen. We hebben de nieuwe eigenaars nu
opgezocht om het resultaat te zien”.
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Permanent decor in Art-Street 51
Jurgen Lievens, bezieler van de K-trolle
haalde enkele balken op. Jurgen heeft
intussen Art-Street 51 uit de grond gestampt,
een atelier en art - shop voor kunstenaars. De
balken kregen een mooie plaats in Art Street
51. “ De historische balken passen perfect
binnen het concept. Met de aangepunte zijde
naar boven, kregen ze een vaste stek tegen
de achterwand. De balken zijn vrij te
bezichtigen tijden de openingsuren”.

Messen met “Speye-eiken” handvat

Permanent decor in Art-Street 51

Balken worden bollen en kommen
Andries Wydooghe gaat zorgvuldig met de
balken aan de slag en maakt er bollen en
kommen van. Het draaien van zo’n bol vraagt
kennis en ervaring, maar Andries heeft daar
geen tekort aan als voorzitter van de Vlaamse
Houtdraaiersgilde vzw. Het toont dat het oude
hout nog bruikbaar is voor verschillende
toepassingen. De kommen behouden het
ruwe karakter en de barsten.

Messen met “Speye-eiken”handvat
Joe Barber runt samen met zijn vrouw Patsy
Delarue de houtzaak “barber fences” Patsy
maakt onder de naam “Petit Patsy”
snijplankjes. Het was de bedoeling om met
het eikenhout snijplanken te maken, maar
daar bleek het niet voor geschikt. Joe ging
ermee aan de slag en maakt nu messen met
handvatten in “ Speye-eik”. De lemmeten zijn
afkomstig van oude messen uit gehard staal,
die naar wens bijgesneden en geslepen
worden.
Levenscyclus in historisch hout
Hout bewerken is een hobby voor Freddy
Quackelbeen. Hij wilde zo’n balk, maar wist
niet wat hij ermee zou doen. De inspiratie
kwam van de Mandel. Hij maakte vier beelden
die de cyclus van het leven voorstellen: een
papfles, een waterfles, een jeneverkruikje en
een vaatje voor wijwater. Hij maakte ook een
tweede kunstwerk uit resthout. Het werd een
visgraat, steunend op een oude gesmede
nagel.
HNB zat. 03.12.2016 p.9

Balken worden bollen en kommen

Levenscyclus in historisch hout
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8. Simoens K., Sixtijnse kapel van
prehistorie tot op millimeter nagebouwd
Nieuwe replica van de grotten van Lascaux
verwacht 400.000 bezoekers per jaar. De
Franse president Hollande heeft een indrukwekkende replica van de wereldvermaarde
Grotten van Lascaux geopend. In de echte
grotten mogen nog hooguit vijf mensen per
jaar binnen. Maar de namaak is nauwelijks te
onderscheiden van het origineel, volgens de
enige overlevende ontdekker. “Ik had echt het
gevoel dat ik mijn grot binnenstapte”.
Op 12 september 1940 deden vier Franse
tieners – Marcel, Georges, Simon en Jacques
de vondst van hun leven. Met dank aan
Robot, de hond van Marcel. Die is vier dagen
eerder in het “Duivelsgat” gesprongen. Door
de inwoners van het dorpje Montignac
(Dordogne) zo genoemd omdat op die plek
geregeld rook opstijgt uit de grond. Marcel
slaagt erin zijn hond te bevrijden en ontdekt
dat het gat veel dieper is dan hij dacht.
Vier dagen later keert Marcel met zijn
kameraden terug, gewapend met spades en
olielampen. Ze maken de toegang groter en
glijden naar binnen.
Wat ze te zien krijgen, slaat hen met
verstomming: een grot met meerdere zalen,
vol reusachtige wandschilderingen van voorhistorische beesten. Hoewel ze afspreken
hun vondst geheim te houden, praat een van
hen toch zijn mond voorbij. Drie dagen later is
het hele dorp zich al komen vergapen aan wat
specialisten later de “Sixtijnse kapel van de
prehistorie” zullen noemen.

wandschilderingen en tekeningen die de
prehistorische mens er naar schatting 17.000
tot 20.000 jaar geleden aanbracht. De
buitenlucht en de menselijke aanwezigheid
doen de algen groeien, over de tekeningen
komt een witte sluier te liggen en ze worden
aangetast door schimmels. In 1963 gaan de
grotten dicht op bevel van de minister van
cultuur. Wetenschappers en specialisten
slagen erin de schade te beperken, maar een
heropening voor het grote publiek is uitgesloten.
Twintig jaar later – de grotten zijn dan al
enkele jaren Unesco Werelderfgoed – opent
Lascaux -2 de deuren, een nabootsing van
ongeveer 90% van de grotten. Een toeristisch
schot in de roos: in 33 jaar komen liefst 10
miljoen bezoekers langs. Nu volgt een rondreizende tentoonstelling met replica - wanden
(Lascaux -3). En nu is er dus Lascaux -4.
Echter dan echt
De ontwerpers van de nieuwe site in de
schaduw van de Lascaux-heuvel hadden
naar eigen zeggen maar één doel voor ogen:
“De bezoekers hetzelfde gevoel laten ervaren
als de vier tieners die destijds de grot
betraden en die prehistorische schilderingen
ontdekten”.
Op donderdag 8 december 2016 opende
Lascaux -4 officieel zijn deuren voor het grote
publiek in tegenwoordigheid van de Franse
president Hollande. Lascaux-2 zal dan nog
enkel voor pedagogische doelen te bezoeken
zijn door scholen en groepen. En de echte
grotten? Die zijn nog hooguit 200 uur per jaar
te bezoeken door een handvol wetenschappers. HNB. ma. 12.12.2016 p.19.

De ontdekkers van Lascaux. De tieners Marcel en
Jacques in het midden

Broos werelderfgoed
Na W.O.II in 1948, worden de grotten van
Lascaux opengesteld voor het grote publiek.
Een beslissing die, zo zal snel blijken, bijna
het einde betekent van de unieke
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President Hollande bij Simon Coenas (90 jaar) rechts
op de foto, was 13 toen hij de grot mee ontdekte.
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9. (pom): Neanderthalers gingen ook al op
uitstap
Op uitstap gaan, is een heel oud concept.
Wetenschappers
kwamen
er
achter
dat Franse neanderthalers 180.000 tot
40.000 jaar geleden al op uitstap gingen naar
het kanaal-eiland Jersey. Op Jersey zijn
mammoetbeenderen en gereedschap van de
neanderthalers gevonden. Gereedschap om
onder andere kleine dieren mee te doden
maar weinig om lang mee te overleven. Hun
zwaar materiaal om leefruimtes in de rotsen
te kappen, lieten ze in Frankrijk. Als ze over
het ijs naar Jersey op uitstap gingen, hadden
ze alleen licht materiaal mee.
HNB. woe. 14.12.2016 p.16.

januari 2017
10. jvr. Zes maanden om een dinosaurusei
uit te broeden
Dinosauruseieren deden er zes maanden
over om uit te komen. Ongelooflijk lang en
van die aard dat het de soort benadeelde in
de tijd van de uitroeiing 65 miljoen jaar
geleden. Lange tijd gingen wetenschappers
ervan uit dat dinosaurussen er even lang over
deden als vogeleieren om uit te komen –
tussen11 en 85 dagen – omdat vogels de
nazaten zijn van de dino’s. Nu blijkt dat dino embryo’s er dubbel zo lang over deden als
vogeleieren van dezelfde grootte. En dat
heeft gevolgen: hoe langer in het ei, hoe
groter de kans voor ouder en jong om
aangevallen te worden door roofdieren of om
het slachtoffer te worden van een
natuurramp. Toen 65 miljoen jaar geleden
een asteroïde insloeg en een snelle klimaatverandering volgde, konden dinosaurussen zich slechts traag voortplanten en
aanpassen.
HNB woe. 04.01.2017.

Schedel van Neanderthaler

De lange broedtijd versnelde de uitroeiing van de
dinosaurussen
HNB= Het Nieuwsblad
Nieuwsbrief Jubelparkmuseum
The Guardian

Neanderthaler vervaardigt stenen werktuig
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ARCHEO TE KIJK

Samenstelling: Jozef Goderis

België
ARCHEOSITE EN MUSEUM VAN
AUBECHIES
Ruimte Leonce Demarez
Verklaringscentrum van de vereringen en
geloofsovertuigingen in de Oudheid
Deze nieuwe museale ruimte is een nieuw
thema dat volledig opgedragen is aan de
talrijke archeologische vondsten die aan de
cultusruimtes en de rituele voorwerpen uit de
oudheid verbonden zijn. Het bezoek begint
met de eerste heiligdommen uit de Keltische
tijd (Vde eeuw voor onze jaartelling) tot de
Gallo-Romeinse tempels (IVde eeuw van
onze jaartelling) en brengt U daarna tot de
ontdekking van de polytheïstische culturen
die in Noord - Gallië in gebruik waren tot de
institutionalisering van het christendom.
Het hoogtepunt van de tentoonstelling is
zonder twijfel de indrukwekkende archeologische collectie die voortkomt van de
gewestelijke opgravingen die het uitgebreide
Celto-Romeins cultureel complex van
Blicquy, “Ville de Blicquy” genaamd, uitgevoerd werden. De opgravingen, vanaf 1978
te danken aan het initiatief van Léonce
Demarez, werden uitgevoerd door “le Cercle
de Tourisme et de recherches Archéologiques de Blicquy” (Kring van toerisme en
archeologische opzoekingen van Blicquy) en
daarna afgelost door de Archeologische
Dienst van het Waals gewest en de Vrije
Universiteit van Brussel.
De homogeniteit en de rijkdom van de
collectie die te Blicquy opgegraven werd (wapenopslagplaats, muntschatten, standbeel-
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den, juwelen, maskers …) getuigen van het
belang en de verleden pracht van deze
belangrijke acheologische site.

RUMBEKE KASTEELDOMEIN
t/m 31.12.2019

Bezoek op 8 november 2016 van het koninklijk
echtpaar aan het kasteel van Rumbeke: tentoonstelling
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 gedetailleerde info
www.albert14-18.be
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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 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.
TONGEREN
t/m 30.06.2017
Timeless Beauty
Schoonheid van een vrouwenlichaam. Bij de
Romeinse schrijvers al een geliefkoosd
onderwerp. Hun woorden geven
het
sensuele naakt van kunstfotograaf Marc
Lagrange (+ in 2015) extra spankracht.
Bewonder ook sieraden en parfumflesjes,
gracieuze beeldjes van Venus en ontdek de
inhoud van een Romeinse beautycase.
Gallo-Romeins Museum Kielenstraat 15,
3700 Tongeren. Tel. 012 67 03 30
Deze expo is anders dan je van het GalloRomeins Museum gewend bent. Authentieke
objecten, intrigerende teksten van Romeinse
auteurs en sensuele foto’s van kunstfotograaf
Marc brengen je in de ban van vrouwelijk
schoon. Ze vormen een sfeervol samenspel.
Hoe maquilleerden dames zich 2000 jaar
geleden? Welke sieraden droegen ze? Wat
zat er in een Romeinse beautycase?
Gebruiksvoorwerpen en educatieve films
tonen hoe vrouwen uit het oude Rome zich
mooi maakten en verzorgden. Aansluitend
vertellen moderne vrouwen over de manier
waarop ze hun lichaam beleven.
Voor kinderen is er een speciale audioguide.
Ook kunnen ze deelnemen aan de creatieve
workshop “Romeinse selfie”.

Musée du Malgré –Tout, 28 Rue de la gare,
5670 Treignes. Tel. 060.39.02.43

Nederland
DORDRECHT
t/m 28.04.2017
Het oudste goud van de wereld. Schatten
uit Varna
Sinds het ontstaan van onze planeet is goud
al op aarde aanwezig. In het vijfde
millennium vóór Chr. ontdekten lokale
stammen rond de Bulgaarse stad Varna als
eerste in de wereld hoe ze goud en koper
konden winnen uit erts. Het Dordrechts
museum toont t/m 28 april een bijzondere
selectie gouden sieraden en
voorwerpen van deze oude cultuur.

Halsketting met gouden amulet en 26 kralen van goud
en mineralen. Midden 5de millennium vóór Chr.,
afkomstig uit graf 97 van het Varna grafveld. Foto:
Varna regionaal museum voor geschiedenis.

Tongeren Timeless beauty

TREIGNES
t/m 17 april 2017
Potins et pots de vin. Échange,
commerce et transport vers la Gaule du
Nord
WAK 93 (2017)

MAASEIK
t/m 05.03.2017
Romeinen in legostenen
Musea Maaseik / Regionaal Archeologisch
Museum, Markt 45, 3680 Maaseik
Individuele bezoeker: de tentoonstelling is
inbegrepen in de normale ticketprijs van het
museum. Elke zondag zijn er om 14.00u en
om 15.00u gratis rondleidingen met gids.
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Reservatie voor groepen : 089 81 92 94.
(geleide rondleiding mogelijk)

Van wie velen snel en wreed aan hun einde
kwamen in Romeinse amfitheaters? In de
tentoonstelling “Gladiatoren, helden van het
Colosseum” werpen we een blik achter de
schermen en ontdekken een veelzijdig
fenomeen dat op en top Romeins was!.

Frankrijk
DEHLINGEN
t/m 31.03.2017
Rencontres autour du moulin
Centre d’ interprétation du patrimoine
archéologique
La Villa, 5 Rue de l’ Église, 67430 Dehlingen.
03.88.01.84.60

NIJMEGEN
t/m 05.03.2017
Gladiatoren, helden van het Colosseum

FIGEAC
t/m 04.05.2017
Champollion intime
Musée Champollion.
monde.
Place
Champollion
05.65.50.31.08

Les

écritures

46100

du

Figeac.

GUIRY-EN- VEXIN
t/m 17.09.2017
Construire malin, construire romain. Sept
matériaux pour un empire
Musée archéologique du Val d’ Oise, place du
château, 95450 Guiry-en Vexin
01.34.67.45.07
JUBLAINS
t/m 31.03.2017
Les premières villes de l’ouest. ‘A la
rencontre des Gaulois.
Musée archéologique départemental de
Jublilains, 13 rue de la Libération , 53160
Jublains,
02 43 58 13 20

Museum Het Valkhof Gladiatoren, helden van het
Colosseum.

Gladiatoren: we kennen ze uit films, strips,
boeken. Ze fascineren ons. Maar klopt het
beeld van de woeste mannen die leefden om
te vechten? Die geen andere keuze hadden?
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LOUVRES
t/m 21.05.2017
La dolce villa. Vivre à la romaine dans les
campagnes du nord de la Gaule
Archéa, Archéologie en Pays de France, 56
rue de Paris, 95380 Louvres
01.34.09.01.02
LOUVRES-LENS
t/m 18.09.2017
Miroir, mon beau Miroir
Pavillon de verre.
WAK 93 (2017)

Entre mystère, vérité et illusion, le miroir est
un objet complexe. Outil emblématique de la
peinture imitant le réel, il est aussi
l’indispensable accessoire du peintre réalisant son autoportrait, ou de l’ artiste en
recherche de points de vue variées sur son
sujet. Parfait imitateur, trompeur, révélateur,
objet de réflexion, de mise en abyme, voire de
divination, le reflet d’ un miroir, n’ est jamais
univoque. A partir d’ œuvres de l’ Antiquité à
nos jours, les visiteurs sont invités à aiguiser
leur regard, à s’ interroger sur ce qu’ils voient
ou croient voir.

NEMOURS
t/m 12.11.2017
Les roches gravées du Massif de
Fontainebleau à travers l’ objectif du
photographe Emmanuel Breteau
Musée départemental de Préhistoire d’ Île-deFrance
48 avenue Étienne Dailly 77140 Nemours..
01.64.78.54.80
NIORT
t/m 05.03.2017
Le sanctuaire laténien de Grand-Champest (Bessines, Deux-Sèvres)
Musée du Donjon, 1 Rue du Guesclin, 79.000
Niort. 05.49.28.14.28
PARIS
t/m 06.08.2017
Quoi de neuf au Moyen Âge?
Cité des sciences et de l’industrie, 30 avenue
Corintin Cariou , 75019 Paris
01.40.05.80.00
PÉRIGUEUX
t/m 26.03.2017
Ils sont food ces Romains! Un
thermopolium à Vesunna. Il y a 2000 ans
Site-musée gallo-romain, 20 rue du 26e RI,
parc de Vésone, 24.000 Périgueux
05.53.53.00.92

Louvre Lens Miroirs

MARLY-LE-ROI
t/m 05.02.2017
La vie retrouvée à Marly et à Versailles, 25
années d’ archéologie royale.
Musée promenade, parc de Marly, Domaine
National de Marly-le Roi, 78160 Marly-le-Roi.
01.30.61.61.35
MAZÈRES
Exposition permanente
Babares en Gaule du Sud
Musée Ardouin de Mazères, rue de la
République, 09.270 Mazères.
05.61.60.24.62
MOULINS
t/m 17.09.2017
De couleurs et d’ or
Musée Anne-de-Beaujeu, place du colonel
Laussedat, 03000 Moulins
04.70.20.48.47
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ROUEN
t/m 19.03.2017
Trésors enluminés de Normandie
Musée départemental des antiquités. 198
Rue Beauvoisine 76.000 Rouen
02.35.98.55.10
SAINT-DIZIER
t/m 26.03.2017
Austrasie, le royaume mérovingien oublié.
Espace Camille Caudel
9 avenue de la République, 52100 SaintDizier
03.25.07.31.50
SAINT ROMAIN-EN-GAL
t/m 02.04.2017
Les myhes fondateurs, d’ Hercule à Dark
Vador
Musée gallo-romain, Route Départementale
386, 69560 Saint-Romain-en-Gal
04.74.53.74.01
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SOLUTRÉ –POUILLY
t/m 01.10.2017
Bourgogne-France-Comté,
terre
de
préhistoire
Musée de Préhistoire, 71960 Solutré-Pouilly
03.85.35.85.24
VALENCIENNES
t/m 19.02.2017
Archéologie des habitudes alimentaires

Boulevard Watteau, 59300 Valenciennes.
03.27.22.57.20
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TIJDSCHRIFTEN

Op de leestafel:
samenstelling Jozef Goderis

Guillermin P.: Le grand site de l’ Aven
D’Orgnac et sa cité de la préhistoire, 56-61.
Piola S.: Égypte: Éclairantes écritures, 6267.

ARCHEOLOGIA
nr. 548 november 2016
Redactie., Les grandes questions de l’
archéologie, 10-11.
Lorre C., Boucher A.: Objet du mois: Retour
d’ une chasse à l’ours – âge de la pierre
polie de Fernand –Anne Piestre dit Cormon
(1845-1924), 12-23.
Exposition: Priscille de Lassus: Louvre –
Lens, L’ Histoire commence en
Mésopotamie, 24-31.
Dossier: Prilaux G.: La Grande Guerre: Que
nous révèle son archéologie? 32-47.
Follain E.: Normandie: la fortification de l’
abbaye de Notre –dame du Bec pendant la
guerre de Cent Ans, 48-55.
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nr 549 december 2016
Ollivier L.: Deux trésors gaulois retrouvés.
(numismatique) 6 pièces, 20-21
Berrouet F.: Préhistoire: Lascaux, acte IV,
22-29.
Rocque G.: Magny-Cours, un sanctuaire
antique monumental inédit, 30-37.
Geoffroy-Schneiter B.: Patrimoine en
danger, entretien avec Jean-Luc Martinez,
Président-Directeur du musée du Louvre,
38-45.
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Hadjouis D.: Paléolithique: Qui sont les
mammouths d’ Île-de-France?, 46-51.
Hoornaert L.: Le château de Guédelon: 20
ans d’ archéologie expérimentale!, 52-59.
Vie Quotidienne: Priscille de Lassus: Ils sont
food ces Romains! La restauration rapide
sous l’Empire, 60-67.

- le RIFT AFAR
- la vallée de l’ OMO
- l’ Alphabet éthiopien
- le royaume d’ AXUM Kostprijs € 9,50

L’ ARCHÉOLOGUE. Les Éditions
archéologie Nouvelle
nr 140 dec. 2016 jan-febr 2017
nr 550 januari 2017
Chew H.: L’ ours rouge, images de la
céramique sigillée en Gaule Romaine, 2425.
Cliquet D.: Le Rozel. Une dune occupée par
Néandertal, 26-35.
Priscille de Lassus: Sur la route de l’ encens:
Les royaumes de sud de l’ Arabie, 36-43.
Bendezu-Sarmiento J.: Afghanistan: Mes
Aynak, les enjeux d’ un site majeur, 44-53.
Follain E.: Rouen: Le monument juif du
palais de justice, 54-61.
Wolff E., Felber F.: Égypte: Dans le jardin de
Pharaon, 62-65.
Geoffroy-Schneiter B.: Sur les routes des
épices et de l’or, 66-67.
kostprijs € 7,50 per nummer
DOSSIERS d’ ARCHÉOLOGIE
nr 379 jan-febr 2017
Éthiopie un patrimoine exceptionel
- de Lucy à Homo Sapiens
- les églises de LALIBELA
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Pompéi des origines aux splendeurs
retrouvées et l’ Italie méridionale avant
Rome

ARCHEOLOGIE MAGAZINE
nr 5 van 2016
Tentoonstelling Gladiatoren in Nijmegen
Special: Azteken in Mexico
De vondst van een Romeinse boerderij
DE MUNTKLAPPER
nr 93 jan -febr-maart 2017
Van Caelenberghe Hendrik: De XII heller
muntslag van de rijksstad Aken
ERFGOED ROESELARE
Jaargang 5 nr 3: sept.-okt.-nov. 2016
Red.: Herinnering: “West-Vlaams schuimend
erfgoed”, 123.
Red:
Open
Monumentendag
2016:
Verdwenen Roeselaarse brouwerijen p.123
Callewaert, F.: 1916: Front vast in Vlaamse
klei (vervolgreeks over Roeselare in W.O.I)
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Jaargang 5 nr 4 dec. 2016-jan.-febr. 2017

Red.: Erfgoedkalender, 243.

Red.: Uitnodiging nieuwjaarsontmoeting,
192.
Vandenbulcke R.: Uitnodiging bezoek
tentoonstelling
Albert
I
en
Eerste
Wereldoorlog in kasteel van Rumbeke, 193.
Devoldere W.: Apriefbabbel Roeselare, de
beeldenstorm en Alva’s Raad van beroerten,
194.
Vermeersch W.: Romanie Vermeersch
(1867-1948) Dynamische missiezuster uit
Roeselare, 195.
Goderis J.: Archeogische vondsten getuigen
bij de geschiedenis van het kasteeldomein
Sterrebos, 218-242.

NUMISMATICA BRUGGE EN HET VRIJE
27ste jaargang nr 1 januari 2017
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Red.: Nieuwjaarstombola, afbeelding
voorblad nieuwe jaargang, 4.
Vannieuwenhuyse Hr. K: Een kerstmunt uit
Bazel, 6.
Red.: Overzicht Numisatische bijdragen 26ste
jaargang 2016, 12.
Hr. Ad lansen: Jacques Andreas Cobbé,:
Vlaming in dienst van keizer Karel VI., 14.
Red.: Veiling onder de leden. nr. 239, 26.

29

BOEKBESPREKING

samenstelling Jozef Goderis
Het is eveneens het land van de eerste
steden en de eerste politieke en administratieve systemen. Ga je op zoek naar de
oorsprong van onze beschaving dan tref je
daar de oudste sporen aan van steden,
staten, schrift, rekenkunde, rekenplichtigheid,
sterrenkunde. Basiselementen waarvan we
op heden in onze westerse beschaving
erfgenamen zijn.
De tentoonstelling te Lens – waarvoor deze
publicatie als cataloog samengesteld werd –
startte met de oorsprong van Mesopotamië,
over het verschijnen van het eerste schrift en
eindigt met de verovering door Alexander de
Grote in de 4de eeuw vóór onze tijdrekening.
Van dit alles konden we genieten dank zij de
samensteller van de expo: Arianne Thomas,
van het Musée du Louvre, conservator voor
de collecties Mesopotamië.

Catalogus tentoonstelling Louvre-Lens “l’ Histoire
commence en Mésopotamie”

l’Histoire commence en Mésopotamie
Mesopotamië, “meso” tussen “potamoi”, in
het oude Grieks: het land gelegen midden
twee rivieren: de Tigris en de Euphraat. Dit
land vormt de wieg van het schrift (in casu:
het spijkerschrift en in het Frans “Les
écritures cunéiformes”. Daarmee begint de
geschiedenis: “L’Histoire commence en
Mésopotamie”.
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Kortom een verhaal van 3000 jaar vol verwachtingen, zijn economie, zijn stedenbouw,
zijn koningen en heerschappijen, maar eveneens zijn spijkerschrift, hoge kunstuitingen en
wetenschap. Deze tentoonstelling bood de
kans het boeiende avontuur te ontdekken van
de geschiedenis van Mesopotamië en wees
op het belang van het patrimonium van dit
land, nu deels Irak, Iran, Turkije en Syrië. Een
eerbiedwaardige beschaving waarvan we de
mateloze aantrekkingskracht niet kunnen
over het hoofd zien.
De cataloog en tentoonstelling worden
geïllustreerd met het beste van het beste
WAK 93 (2017)

afkomstig uit de Mesopotamische collecties
van Louvre in Parijs; alles wat mini of meer op
een ergonomische verantwoorde manier te
verplaatsen was, maakte de trip naar Lens.
Veel van de stukken gaan trouwens achteraf
niet meer terug naar het grootste museum
van de wereld, maar zal terecht komen in een
nieuw hypermodern depot in de banlieue van
Parijs.
Een groot deel van de archeologische
vondsten uit de periode toen de ‘geschiedenis
aantrad’ (toen het schift zijn intrede deed) die
het Louvre aanbracht, zijn afkomstig uit de
19de eeuwse opgravingen – de eerste ooit in
wat we intussen kennen als het oude Sumer
of Soemerië (1877, zuidelijk Irak) – in het
eerste territoriale rijk van Mesopotamië, de
stadsregio Lagash. Deze Franse missie zette
onze historische inzichten volledig op zijn
kop; de kunstobjecten die ze vonden, de
gebouwen die aantroffen, waren werkelijk uit
een compleet vergeten wereld. In de jaren
1840 hadden Britse en Franse archeoloogavonturiers in het noorden van Irak nog de
Assyrische paleissteden van Nimrud,
Nineveh en Khorsabad ontdekt, restanten uit
de eerste helft van het 1ste millennium v. Chr;
een tijd bekend uit de geschriften van de
Grieken en de Bijbel. Maar wat de Fransen in
de Lagash regio aantroffen was veel ouder,
tot voorbij het midden van het 3de millennium
v. Chr. Kunst die duizenden jaren het licht niet
meer had gezien, vormen, expressies,
godsafbeeldingen, schrifttekens; allemaal
nieuw voor de steeds meer vrijgevochten
onderzoekers en denkers uit de 19de eeuw.
Veel van de vondsten uit deze cataloog
hadden dan ook een grote invloed op
organisaties zoals de verschillende loge’s in
Parijs met hun op het Oosten geïnspireerde
symboliek.
Catalogus (harde kaft), Kostprijs € 39. Waar
kan je zo’n kunstboek kopen aan die prijs?
Uitgeverij Snoeck. 400 pagina’s
Vrije vertaling uit het Frans van de tekst op de
achterflap door Jozef Goderis met aanvullingen door Hendrik Hameeuw.
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Anatolia, Een verhaal van 12 000 jaar
Geloof en rituelen hebben in de loop van de
geschiedenis een sterke rol gespeeld in de
Anatolische cultuur. Aan de hand van meer
dan 200 objecten, archeologische vondsten,
miniaturen, sculpturen, textiel enz., geeft dit
boek een unieke kijk op de culturele diversiteit
van een land, dat tot op heden als een brug
tussen Europa en Azië fungeert. De
meesterwerken komen onder andere uit de
prestigieuze collecties van het Museum van
het Topkapi Paleis, het Archeologisch
Museum van Istanboel en het Museum van
Anatolische Beschavingen in Ankara.
Deze cataloog werd opgesteld naar
aanleiding van de hoofdtentoonstelling van
Europalia Turkije in 2015; in 2017 zal de focus
liggen op Indonesië.
Uitgeverij Lannoo, Kasteelstraat 97, 8700
Tielt, 051/ 42.42.11 Gekartoneerd, €12,5
240 pagina’s
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historische tabakspijpen, verscheen eind
2016. Aan dit rijk geïllustreerde vierde
jaarboek hebben een zevental auteurs
meegewerkt. Zij hebben alweer een
interessant
boek
samengesteld
met
gevarieerde artikelen over de geschiedenis
van de tabakspijp.
In dit jaarboek wordt uiteraard veel aandacht
besteed aan de Nederlandse kleipijp.
Kleipijpen uit Friesland, pijpenpotten uit
Leiden, groot formaat pijpen, vondsten uit
Amersfoort, Utrecht, Gouda en Amsterdam.
Voorzitter Ruud Stam beschrijft twee
herinneringspijpen en schreef een uitgebreid
artikel over miniatuur pijpenrekjes uit de
20ste eeuw.
In een zestal artikelen komen ook
buitenlandse tabakspijpen aan bod.
Dit is een uitgave van PKN, Leiden.
www.tabakspijp.nl info@tabakspijp.nl
Redactie: Bert van der Lingen en Arjan de
Haan. 230 pagina’s met heel veel
kleurenillustraties.
Het jaarboek 2016 van de Pijpelogische Kring
Nederland, Stichting voor onderzoek van
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V.O.B.O.W – EXCURSIE NAAR FLÉMALLE BIJ LUIK
Deze uitgestelde studie-uitstap gaat nu door op zondag 9 april 2017.
Programma van de excursie
7.30u:

8.00u:
10.30u:

vertrek met de Sercu-bus vanuit Rumbeke -Sterrebos –
Bergeikenstraat 48, Pleintje bij de woning van Maria Pype en Jozef
Goderis
opstap Kortrijk –Nieuwpoortstraat bij Jos Vanackere en Anne-Marie
aankomst van onze V.O.B.o.W.-groep

11.00-12.30u: geleid bezoek aan:
1. het museum
2. gelegenheidstentoonstelling: De wereld van de Reuzen uit de
ijstijd.
3. het atelier voor experimentele archeologie van Christian
Casseyas
12.30-13.30u: pick-nick, meegebracht door de deelnemers en individuele drank te
bestellen en te betalen in de bistro.
Wij opteren voor pick-nick om voldoende tijd te hebben voor het
vervolg van het programma.
13.30-16.30u: ateliers: vuursteenbewerking, aardewerk: fluitje, speer drijven, vuur
aansteking
Niet in competitievorm, wel demonstratie door Christian Casseyas,
(afkomstig van West-Vlaanderen) en aansluiting door onze deelnemers
die het wensen.
Wij kennen onze deelnemersgroep en denken dat we best niet werken
binnen een wedstrijdvorm.
19.30-20.00u: voorziene aankomst in Rumbeke.
Op 19 oktober 2002 bezochten we al eerder de préhistosite van Ramioul (nu Flémalle
genoemd), eveneens o.l.v. archeoloog Christian Casseyas. Ondertussen is het ganse
domein uitgebreid tot 30ha en volledig veranderd.

De bistro van de Prehistosite te Flémalle
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Kostprijs voor de excursie:
€ 45 per persoon (transfer – gids – inkom en activiteiten ingegrepen)
€ 20 jongeren beneden de 15 jaar
Gratis: voor kinderen beneden de 10 jaar, begeleid door ouders of grootouders
Te betalen op V.O.B.o.W.-rekening BE22 4669 1679 9147 BIC KREDBE BB
Nieuwpoortstraat 18, 8500 KORTRIJK vóór 22 maart 2017 (datum van Algemene
vergadering van V.O.B.o.W.), met vermelding V.O.B.o.W.-excursie Flémalle 9 april 2017
Wij hopen jullie alweer hartelijk te mogen begroeten,
M.v.g. in naam van de Raad van bestuur van V.O.B.o.W.
Jos, Hendrik, Christine en Jozef

speer drijven te Flémalle
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HERNIEUWING VAN HET LIDGELD 2017
Wie betaalt vóór 1 februari 2017 ontvangt de nieuwe lidkaart in het eerste nummer van 2017
Wens je verder info over archeologie in West-Vlaanderen en ver daarbuiten? Schrijf dan
dadelijk over op onze V.O.B.o.W. rekening IBAN BE 22 4669 1679 9147 (Bic KREDBEBB)
met melding ofwel vast lid 2017, of gewoon lid 2017 of abonnee 2017.


€ 26: vast lid: ontvangt een West-Vlaamse Archaeologica nr 27, de West-Vlaamse
Archeokrant 2016 nrs 93 t/m 96, een uitnodiging voor de jaarvergadering en een
V.O.B.o.W. lidkaart 2017.



€21: gewoon lid: West-Vlaamse Archaeologica nr 27, WAK 2016 nrs 93 t/m 96 en
een V.O.B.o.W. lidkaart 2017, bij betaling vóór 1 februari 20176



€12: geen V.O.B.o.W.lid, maar wel abonnee op WAK nrs 93 t/m 96.

Stort vandaag nog uw bijdrage voor het kalenderjaar 2017.
Dank om je stiptheid en de tijdig uitgevoerde overschrijving. Zo werken we hand in hand in
2017 en kunnen we het tijdschrift WAK zonder onderbreking verder toesturen.
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ACTIVITEITENKALENDER V.O.B.O.W. BEGIN 2017
Woensdag 22 maart 2017
Algemene vergadering V.O.B.o.W.
Voor de vaste leden en bestuursleden van V.O.B.o.W.
***
Volgende V.O.B.o.W.-excursie op zondag 9 april 2017.
naar de Préhistosite Flémalle (nabij Luik)
meer info in WAK 93 p. 33-34
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