PB PP
BELGIE(N) - BELGIQUE

Verantwoordelijke uitgever en afzendadres:
FVA vzw, Rijselstraat 215, 8200 Sint-Michiels
afgiftekantoor Gent X | P918435

TIJDSCHRIFT VOOR VLAAMSE ARCHEOLOGIE

nr. 19 / April – Mei – Juni 2018 / gratis / driemaandelijks

Vroegmiddeleeuws
grafveld in
Zoniënwoud
werelderfgoed

Temse

Antwerpen

Kammen experimenteel
aan de tand gevoeld
De Spaanse omwalling

ES_april 2018 _NR19.indd 1

29/03/18 20:50

doorgrondt
Vlaamse
archeologie

Ex situ is een GRATIS tijdschrift
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Een tijd van dromen

Een dag in het
leven van…
de bodemkundige

Van de redactie | Met zomers weer in aantocht durft een mens al
eens beginnen mijmeren. Van exotische plekken, ontspannende
uitstapjes en een toekomst voor archeologie bijvoorbeeld.

Interview | Als de archeologen met de handen
in het haar zitten, komt een bodemkundige
goed van pas. Ex situ strikte er niet één,
maar meteen twee. Jari Mikkelsen en
Yannick Devos: “Het is ook maar saai als
alles klopt. De boeiendste uitdagingen zijn
de opgravingen waar het verhaal niet lijkt te
kloppen!”

De Rode Poort
Update van Spaanse
omwalling in Antwerpen

P8

Verslag | Ex situ volgt de voortgang van de
stadsarcheologen op de Antwerpse Leien. Bastions,
halfbastions, brugpijlers en ondergrondse doorgangen
passeren de revue.
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Als je haar maar goed zit
Verslag | Urenlang je haar kammen ten bate van
archeologie. Archeozoöloge Nathalie Pil geeft
experimentele archeologie een hele nieuwe invulling.
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Reisdagboek
van een scherf
Van Almería naar
Sint-Lievens-Houtem
Verslag | De Spaanse Costa del Sol is niet
enkel vandaag een populaire vakantiebestemming. Ook middeleeuwers namen
maar al te graag een souvenirtje mee.

P18
Zoniënwoud
benoemd tot UNESCOwerelderfgoed
Houtskoolmeilers in het
oeroude Kolenwoud
Verslag | Voor onderzoekers van oud hout is
het Zoniënwoud een echte hotspot, net zoals
voor kolenbranders door de eeuwen heen.
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Ontwikkelingssamenwerking en archeologie
aan het Titicacameer

¿Qué?

Verslag | Samenlevingsopbouw en
wetenschappelijk onderzoek gaan hand in hand
in Bolivië, waar men werk creëert door een
herwaardering van het archeologisch patrimonium.

P24
Archeologiedagen 2018

P28

Nu ook in Vlaanderen
publieksevent archeologie

Twee Vlamingen op rooftocht in Denemarken?

P34

Interview | “We lachen er wel eens mee dat wij als
onderzoekers uit Frankenland nu als slaven moeten labeuren
voor onze Vikingheren.” Pieterjan Deckers en Barbora
Wouters over hun Deense avontuur.

Werelderfgoed
onder vuur

Merovingische graven in Temse
tonen méér dan lijkschaduwen

Verslag | Te midden van het geweld en de
chaos behoeden geëngageerde Libische
burgers hun cultureel erfgoed voor
vernieling.

Wa is da?
Drakenspel of gordeldier

Ribe, het noordelijke
emporium

Interview | “Als je aan mensen vertelt dat
je archeoloog bent, hoor je vaak: ‘Oh, dat
wilde ik vroeger ook worden’.” Ex situ polste
bij Hadewijch Degryse en Kaat De Langhe
over het nieuwe initiatief.

Tot zand zult gij
wederkeren

Fotoreportage | Het opgraven van een vroegmiddeleeuws grafveld staat op de bucketlist van
bijna iedere archeoloog. Ex situ toont u waarom.
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Archeospotter
De neolithische mijnen van Spiennes
Toeristische rubriek | Ex situ neemt je mee naar
verborgen archeologische pareltjes. Ditmaal zelfs
ondergronds. Metersdiepe schachten maken het bezoek
meer dan waard.

P45
Digital Dark Ages
Darth Vader op het internet?

Rubriek | Even dacht het team van Leffinge dat ze
ze zagen vliegen, maar ze hadden wel degelijk een
draakje in de hand. Was het een pelgrimsinsigne,
een spelstuk of een gordelgarnituur? Ex situ zocht
het voor u uit...

Column | Archeologen reconstrueren het verleden met
afval van lang vervlogen culturen. Maar wat met alle digitale bronnen die onze huidige maatschappij in grote mate
produceert? Blijven die bewaard, of wordt het dringend
tijd om het internet op te graven?
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TOT ZAND ZULT GIJ WEDERKEREN

MEROVINGISCHE GRAVEN IN TEMSE TONEN MÉÉR DAN LIJKSCHADUWEN
Een site als deze geeft elke archeoloog rillingen over de ruggengraat. Slechts eens of hooguit
enkele keren in het leven krijgt die de kans om – letterlijk – juweeltjes op te graven. Op de grens
tussen Temse en Waasmunster geeft de Vlaamse Waterweg nv ruimte aan de Durme. Binnenkort
verschijnt er een nieuwe Sigmadijk en overstromingsgebied met getijdennatuur. Tijdens het
proefsleuvenonderzoek kregen de archeologen al een voorsmaakje van een vroegmiddeleeuws
grafveld en de opgraving van afgelopen winter stelde niet teleur. In dialoog met de doden, de
reporters van Ex situ trokken hun laarzen aan voor deze beelden in primeur.
bert mestdagh en sarah dalle

Het team van Monument Vandekerckhove vond in Temse niet
minder dan 47 graven. Die graven bestonden oorspronkelijk uit een
houten kist of grafkamer op dwarsbalken in een grote kuil. Door het
eeuwenlange verblijf in de zure zandbodem rest van de houten kisten
en de lichamen nauwelijks meer dan een grondverkleuring. Deze
lijkschaduwen vormen het laatste stadium van vergankelijkheid.
Het grafveld situeerde zich iets hoger in het landschap op een kleine
zandrug die uitkeek op de Durme. De 7de-eeuwse Merovingers
waren de laatsten om hun doden nog niet volledig op christelijke
wijze te begraven. De Romeinse traditie om de doden te cremeren
was ondertussen verdwenen, maar de Merovingers gaven hun
dierbaren naar aloude traditie wel nog hun geliefkoosde persoonlijke
voorwerpen mee in het graf. De archeologen keken dus hard uit naar
kleurrijke kraaltjes, amuletten uit glas of amber, potten, wapentuig
en sieraden. Meer dan mooie vondsten vertellen de graven het
persoonlijke verhaal van een man, vrouw of kind en is het voor
archeologen een schat aan informatie over de grafrituelen, status
en cultuur van de vroege middeleeuwers. Terwijl wordt gezocht naar
antwoorden op alle prangende onderzoeksvragen, krijgt u alvast een
sneak peek van deze uitzonderlijk site.
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1 De opgraving ter hoogte van de toekomstige Sigmadijk
langs de Durme © Dirk Wollaert
2 De graven worden voorzichtig opgeschaafd in het vlak
© Dirk Wollaert
3 Meten is weten. De graven worden in 3D geregistreerd
© Dirk Wollaert
4 De metalen vondsten zijn gecorrodeerd en zeer fragiel,
daarom worden ze ‘in blok’ gelicht en onder een scanner
onderzocht © Dirk Wollaert
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5 Een dubbelgraf met twee kisten op houten
dwarsbalken © Monument Vandekerckhove
6 De onderzoekers gaan telkens erg omzichtig te
werk met de Merovingische graven om zeker geen
aanwijzingen te missen van skeletten of grafkisten
die alleen nog als grondverkleuring overblijven
© Monument Vandekerckhove
7 De doden kregen vaak potjes mee aan het
voeteinde © Monument Vandekerckhove
8 Meerdere grafkuilen bevatten juwelen uit
edelmetaal en kraaltjes uit glas en amber
© Dirk Wollaert
9 Röntgenfoto van een lanspunt of zwaard,
de scanner kijkt door de corrosie heen
© Monument Vandekerckhove
10 Deze mantelspeld werd meegegeven met de
overledene © Monument Vandekerckhove
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