
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hallo allemaal! 

 

Bij deze is het moment weer aangebroken waarbij jullie voor de zoveelste maal, of voor 

anderen de eerste maal, een echt sleufje van de Archeologische werkgroep hebben 

geopend. Vol spanning kijk je nu natuurlijk uit naar de fameuze artikels, spelletjes en 

ontspanning die dit boekje te bieden heeft, maar deze fantastische inhoud wordt 

natuurlijk door een inleidend woordje vooraf gegaan. 

 

Dit wordt echter geen gewoon woordje vooraf! Omdat ik weet welke moeilijke 

momenten voor de meeste studenten nu aanbreken (deadline papers, verslagen, 

presentaties, en natuurlijk de aankomende examens!), wil ik vooral hierbij gewoon een 

woord van steun richten aan iedereen die te maken krijgt met deze iets minder leuke 

kanten van onze studies. En indien dit woord van steun onvoldoende is, aarzel niet om 

met al jullie vragen en problemen bij ons te komen, de AW zal er altijd voor alles en 

iedereen zijn! 

 

Maar goed, je zit natuurlijk niet te wachten op mijn speeches en redevoeringen, maar 

gewoon naar de inhoud van dit sleufje (echt wel deftig, we zijn er trots op)! Daarom zal 

ik dit voorwoord kort afsluiten: geniet van dit sleufje, en veel succes met de veel te snel 

naderende examens! 

 

 

Jullie voorzitter, Branco 
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Met de AW op trektocht in de Vogezen 

Door Branco Lannoy 

 

Halfweg september vertrok de AW voor vijf dagen op reis. Het doel was een grote 

trektocht te maken in de Vogezen, een middengebergte in Frankrijk. Doordat dit onze 

eerste ervaring was om zo’n reis te maken, verliep de planning wat chaotisch, waren 

de vooraf opgestelde doelen een illusie, maar was het wel 1 grote onvergetelijke reis 

vol avontuur! Hier volgt nu een klein reisverslag geschreven door de persoon die dacht 

dat het een goed idee was om een groepje studenten de bergen in te sturen, jullie 

voorzitter Branco. 

 

De eerste dag 

Na een voor sommigen ietwat moeilijke start aan het vertrekpunt van de reis, Campus 

de Sterre, geraakten we vlot en wel in Frankrijk. In het kleine bergdorpje Bussang 

parkeerden we de auto’s, gooiden de rugzakken op onze rug, en begonnen we vol 

goeie moed aan de trektocht! Het enige wat op de eerste dag moest gebeuren was 

een lange beklimming maken naar een bergpas, vanwaar we dan onze slaapplaats 

konden bereiken. Het leek makkelijk, maar de werkelijkheid bleek wat anders. Na een 

half uurtje stappen begonnen de eerste tekenen van vermoeidheid al op te duiken en 

waren sommigen meer dood dan levend. Maar beetje bij beetje, en met een ijzeren wil 

klommen we toch die berg op! 

 

Aangekomen op de slaapplaats, een kleine blokhut in het bos, konden we nu ons kamp 

opzetten en uitrusten. Op de rotsige ondergrond zetten we de tenten op, en sloegen 

wat piketten krom. Ondertussen 

ging het kampvuur aan en kon 

er wat gekookt worden. De rest 

van de avond zaten we gezellig 

in de blokhut te genieten van 

heerlijke spaghetti en leuke 

spelletjes. In de duisternis van 

de nacht kropen we dan in onze 

slaapzakken en vielen ondanks 

de vele bosgeluiden al snel in 

slaap.  Sfeerbeeld tijdens de beklimming van de eerste berg 



Dag 2: “Rustdag” 

 

Na lang uitslapen werden we één voor één wakker. Na een ontbijt met beekwaterkoffie 

ruimden we het kamp weer op en vertrokken. Een rustige ochtend volgde, via een 

tamelijk vlakke route, maar met heel wat kilometers door de uitgestrekte wouden op 

de bergkam. Uiteindelijk bereikten we tegen de middag opnieuw een hutje waar we 

aan een bron water konden bijvullen, en op het gemak konden bekomen van het eerste 

deel van de dag. En die rust was nodig! Want wat daarna volgde waren enkel maar 

bergen, bergen en nog eens bergen! 

 

 

 

 

Een eerste lange beklimming bracht ons vanuit de bergpas waar we zaten, honderden 

meter hoger tot op een langgerekte berg, Haut de Felsach (1161m). De vele open 

plekken en weides op de berg gaven ons heel wat mooie uitzichten. Na de berg liepen 

we wat in dalende lijn verder voor we aan de volgende beklimming begonnen, de 

beklimming van de mythische “tête du chat sauvage”. Door de bossen, tussen de 

rotsblokken geraakten we deze berg al iets vlotter op. Op een uitstekende rots op de 

bergtop namen we dan een lange pauze met uitzicht. Toen we weer verder moesten 

kregen we sommige 

uitgeputte zieltjes 

amper mee, ze wilden 

blijven slapen op de 

rots, aan het randje 

van een afgrond, en 

genieten van het 

uitzicht. Uiteindelijk 

konden we toch 

iedereen weer 

meekrijgen, en 

daalden af tot een 

hutje waar we nog 

even rondhingen.                Onze webmaster Daan aanschouwd de wereld van op een bergtop. 

 

 



Een laatste inspanning van de dag bracht ons daarna naar de volgende berg, de alom 

bekende Grand Ventron (1203m). Bij een herberg op de berg probeerden we onze 

lege waterflessen bij te vullen, maar de mottige mensen van de herberg weigerden 

ons iets te geven, tegen de Franse wetten in! Op de bergtop zelf konden we nog wat 

genieten van de avondzon en opnieuw de prachtige uitzichten waarbij we zelfs de 

Alpen in de verte konden zien! 

 

De uitputting nabij bereikten we dan een uurtje later onze slaapplek hoog in de bergen 

en diep in de uitgestrekte 

bossen. We maakten opnieuw 

vuur voor de sfeer, maar ook 

om avondeten en water op te 

koken. De tenten werden in het 

grasveldje bij een open 

blokhutje geplaatst. De rest van 

de avond zaten we gezellig in 

de blokhut, keken nog wat naar 

de prachtige sterrenhemel, en 

vielen in slaap in onze chique 

tenten!                                                 Beekwater koken op het kampvuur naast onze tenten. 

Op de top van de Grand Ventron, 1203m hoog. 



Dag 3: Avontuur en de luxe van beschaving! 

Nadat iedereen wat bekomen was van de vorige dag, werden onze plannen wat 

bijgesteld en vertrokken we weer van ons mooie kampplekje. Via hooggelegen paden 

met uitzichten over de nabijgelegen vallei daalden we af. Zo kwamen we tegen de 

middag in de vallei aan, en bij het meer van Kruth. Aan dit prachtige bergmeer bleven 

we enkele uren om te zwemmen en te genieten van de zon en rust! Na nog een kleine 

wandeling onder de loden zon naar het dorp Kruth, vielen we allen in het gras neer bij 

een fontein in het dorp. 

 

In het dorp splitsten we ons groepje op en begonnen vervolgens te liften richting een 

groter dorp met supermarkt. Al snel waren we allemaal aangekomen bij het vooraf 

afgesproken punt en konden we gaan winkelen in de supermarkt, wat een luxe! Alles 

zag er zo lekker en vers uit, we wilden alles meenemen, maar moesten ons inhouden. 

De wildernis had ons na drie dagen heel wat anders doen kijken naar de luxe en 

overvloedigheid van een winkel. Uiteindelijk vertrokken we met alles wat we nodig 

hadden voor het avondeten, en wat extraatjes natuurlijk! 

Het meer van Kruth-Wildenstein. Een prachtige plas water tussen de bergen 

 



Vanaf de supermarkt moesten we dan terug de bergen in. Met al dat extra gewicht was 

het een ware lijdensweg. De mooie natuur, uitzichten en leuke paden maakten 

gelukkig veel goed. Op ons 

gemak bereikten we dan 

reeds in het donker de 

bergpas waar we door 

moesten richting onze 

slaapplaats, een grote mooie 

blokhut diep in de bossen. In 

de blokhut maakten we 

heerlijk eten waarna een 

bescheiden eetfestijn in de 

blokhut volgde met 

appelcider, stokbroodpizza’s 

en spelletjes Saboteur!                                                     Avondje in de blokhut 

 

Dag 4: In de wolken 

Na een luie ochtend aan onze hut vertrokken we pas na de middag weer op pad. Door 

de bossen over de bergkam lopend keerde ons geluk zich vandaag tegen ons. Voor 

bijna een uur lang kregen we hevige regenbuien over ons heen. Ingepakt in plastic en 

andere waterafstotende stoffen moesten we dan ook onze weg nat verder zetten. Na 

een tijdje hield het slechte weer gelukkig op. Ondertussen bereikten we open weides 

rondom een boerderij die hoog op de bergkam gelegen was. Terwijl we daar liepen 

kwamen de wolken, die 

lager hingen dan ons, de 

berg op geklommen en 

omsloten de weides met 

een dichte witte mist. Zo 

moesten we dan even door 

de wolken heen wandelen 

om aan de andere kant het 

bergje hier terug uit de 

wolken te geraken. Hier 

gingen we verder over een 

schitterend pad met 

adembenemende uitzichten!                             Wandelen op grote hoogte 



Na vele uren van klimmen en dalen over de smalle paadjes van de bergkamkwam het 

einde van onze dag weer in zicht. Een laatste uitdaging vormde nog een smal pad over 

de rotsen rondom een meer. Met een 70m diepe afgrond naast ons kropen we 

voorzichtig over de rotsen, en uitgezonderd van één slippertje geraakten we veilig aan 

de andere kant. Nu wachtte ons enkel nog een wandeling door open weides tot aan 

ons volgende verblijf, 

een echte massieve 

blokhut zoals je ze 

enkel in je dromen 

kunt voorstellen! ’s 

Avonds hielden werd 

er nog een gezellig 

wijn & saboteur 

avondje gehouden, 

onze laatste avond 

hier in de Vogezen.                       Uitzicht op het meer vanaf ons pad over de rotsen  

 

Dag 5: Terug naar huis 

De volgende ochtend kwamen we stiletjes wakker. Iedereen was op het einde van z’n 

krachten gekomen, en daarbij wisten we dat het vandaag het einde van ons avontuur 

was. Na even te zijn bekomen van ons ochtenddipje geraakten we toch weer in actie 

en stonden we even later klaar om uit ons hutje te vertrekken. Opnieuw door de wolken 

keerden we een stukje terug op onze route van gisteren om dan geleidelijk aan door 

de bossen af te dalen uit de bergen. Onderweg bezochten we nog de ruïnes van een 

vervallen boerderij, pauzeerden 

nog voor een laatste keer in een 

hutje, en kwamen dan uiteindelijk 

weer uit de wildernis. Iets na de 

middag vonden we onze auto’s 

terug in het dorpje waar we ze 

hadden achtergelaten. Van 

daaruit vertrokken we eerst naar 

de Mc Donalds, en daarna terug 

naar Gent! Het einde van een 5 

dagen durend onvergetelijk en 

fantastisch avontuur die we allemaal voor altijd zullen meedragen!   



Take me to your Leda: sensual Pompeii 

bedroom art uncovered 

Fresco with remarkably vivid colours found during work at ancient city in Italy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archaeologists have found a fresco in an ancient Pompeii bedroom that depicts a 

sensual scene of the Roman god Jupiter, disguised as a swan, and a legendary queen 

of Sparta from Greek mythology. 

 

The figure of Leda being impregnated by the god in swan form was a fairly common 

home decoration theme in Pompeii and Herculaneum, another town destroyed in AD79 

by the volcanic eruption of Mount Vesuvius near present-day Naples. 

 

But Pompeii’s archaeological park director, Massimo Osanna, praised this fresco as 

exceptional since it was painted to make it appear Leda was looking at whoever saw 

the fresco upon entering the bedroom. “Leda watches the spectator with a sensuality 

that’s absolutely pronounced,” Osanna told the Italian news agency Ansa.  

 

The fresco’s details include a depiction of Leda protecting the swan with her cloak as 

the bird sits on her lap. Osanna noted the fresco’s context of the Greek “myth of love, 

with an explicit sensuality in a bedroom where, obviously beside sleep, there could be 

other activities”. The fresco, with its colours still remarkably vivid, was discovered on 

Friday during continuing work to consolidate the ancient city’s structures after rains 

and wear-and-tear caused some ruins to collapse, the tourist site’s officials said. 

 

https://www.theguardian.com/world/2018/nov/19/take-me-to-your-leda-sensual-pompeii-bedroom-art-uncovered#img-1
https://www.theguardian.com/world/2018/nov/19/take-me-to-your-leda-sensual-pompeii-bedroom-art-uncovered#img-1
https://www.theguardian.com/world/2018/nov/19/take-me-to-your-leda-sensual-pompeii-bedroom-art-uncovered#img-1
https://www.theguardian.com/world/2018/nov/19/take-me-to-your-leda-sensual-pompeii-bedroom-art-uncovered#img-2


Bron: https://www.theguardian.com/world/2018/nov/19/take -me-to-your-

leda-sensual-pompeii-bedroom-art-uncovered 

 

 

 

 

 

 

Photograph: Cesare Abbate/EPA 

The bedroom is located near a corridor by the entranceway of an upscale domus, or 

home, where another splendid fresco was discovered earlier this year, said the 

archaeological park, which is part of the Italian culture ministry. 

 

Leda is an important figure in Greek mythology. She was said to have borne children 

fathered by the god Zeus, the Greek version of Jupiter, and by a mortal king of Sparta. 

According to myth, her children included the beautiful Helen of Troy and the twins 

Castor and Pollux.  

 

Osanna said one hypothesis was that the home’s owner was a rich merchant who 

wanted to give the impression he was culturally advanced by incorporating myth-

inspired frescoes. It appeared the artist was inspired by a fourth-century BC sculpture 

by Timotheos, he said.  

 

Because of safety concerns, unexcavated parts of the domus would probably remain 

that way, Ansa said. Archaeologists were considering removing both frescoes found in 

the home to a place where “they can be protected and shown to the public”, Osanna 

was quoted as saying.  

 

Pompeii’s sprawling, partially excavated grounds are one of Italy’s top tourist 

attractions. 
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Zeverhoekje  



 

  



 

Het alfabet van de Vikingen: Runen 
Door Bram van Arnhem  

 
Bij het woord “Vikingen” stelt iedereen zich een woeste, tot de tanden toe bewapende 

krijgersbende (vergeet de helm met koeienhoorns niet) voor, die zonder enige 

waarschuwing dicht bij de rivier of zee gelegen dorpen aanvalt door middel van zijn 

ondiepe en snelle slangenkopschepen of ‘drak(k)ars’. Maar waren deze ‘vikingr’ 

werkelijke een bende gewetenloze wilden zoals Asterix en Obelix (Asterix en de 

Noormannen) ons wilden doen geloven? 

 

Niets is minder waar… In het volgende artikel zullen jullie kennis maken met de 

wondere wereld van het Runenalfabet ook wel ‘futhąrk’ (gezondheid) genoemd, zullen 

jullie de ‘vikingr’ in jullie zelf kunnen loslaten en jullie kennis van de Vikingrunen kunnen 

testen. Als klap op de vuurpijl is er een mooie Runensteenkleurplaat (nieuw woord) 

voorzien om in te kleuren en op te hangen boven jullie bed. 

 

Tot op heden blijft het ontstaan van het runenalfabet een raadsel. Zo weten 

onderzoekers niet wanneer, waar en hoe het alfabet zou zijn ontstaan. Net zoals de 

Germaanse runen vertoont het Runenalfabet van de Vikingen gelijkenissen met het 

Latijnse of Romeinse alfabet. Bepaalde Runen vertonen overeenkomsten met letters 

uit ons hedendaagse ‘Latijnse’ alfabet. De hoofdletter ‘R’ lijkt sterk op de Rune voor de 

letter ‘r’. Ook de hoofdletter ‘B’ vertoont een grote gelijkenis met de Rune voor de letter 

‘b’. Andere Runen zoals de Rune voor de letter ‘u’ en de letter ‘h’ lijken dan weer niet 

op de Latijnse variant (zie fig. 1). 

 

Uit deze gelijkenissen hebben verschillende onderzoekers afgeleid dat het 

runenalfabet in de omgeving van het Romeinse rijk zou zijn ontstaan. De verschillen 

met het Romeinse alfabet zouden kunnen verklaard worden door de natuur van het 

medium waarop de Runen werden neergeschreven (eerder gegraveerd of gebeiteld). 

Runen werden, anders dan het gelijktijdige Latijn, Frankisch, en het latere Oudfrans, 

niet neergeschreven op perkament maar op hout, been, gewei of steen. Dit maakte 

het graveren of beitelen van bepaalde krommingen die het Latijnse alfabet rijk is zeer 

moeilijk. Lettergelijkende Runen werden om die reden vaak vereenvoudigd. Zo 

vertoont de Rune voor de letter ‘r’ niet de kromming bovenaan de hoofdletter ‘R’ maar 

wel een ‘>’ vorm.   



 

Het Runenalfabet wordt vandaag ook wel het ‘futhark’ genoemd. De naam is afkomstig 

van de eerste zes letters van het alfabet: de ‘f’, de ‘u’, de ‘th’, de ‘ą’, de ‘r’ en de ‘k’. Het 

alfabet kan opgesplitst worden in twee versies, de Deense en Noors-Zweedse variant, 

elk met hun typerende tekens (zie fig. 1). In totaal kent het alfabet 16 tekens of Runen 

in tegenstelling tot het Latijnse alfabet dat 26 tekens of letters telt. Voor het ‘futhąrk’ 

betekent dit dat voor bepaalde klanken zoals ‘c’, ‘p’ of ‘d’ geen lettertekens beschikbaar 

waren (zie fig. 1). Andere klanken zoals de ‘r’ kenden in het Runenalfabet meerdere 

tekens. Sommige klanken die in het Latijnse alfabet niet voorzien waren van enig 

letterteken zoals de klank ‘th’ en de klank ‘ą’ kregen in het ‘futhąrk’ een Rune 

toebedeeld. De ‘vikingr’ losten deze problemen op door bepaalde Runen dubbel te 

gebruiken of te vervangen door gelijkaardige klanken. 

 

Zo werd de Rune voor de klank ‘t’ gebruikt om de klank ‘d’ voor te stellen en de Rune 

voor de klank ‘b’ voor de klank ‘p’. Hierdoor werd het lezen en neerschrijven van 

boodschappen veel moeilijker en vergde deze een bepaalde mate van kunde en 

concentratie. Ook namen werden op deze wijze neergeschreven, wat soms leidde tot 

grappige hervormingen (zie fig. 2). 

 

Runen zijn vandaag de dag vooral gekend door hun link met de alomgekende 

Runenstenen. Toch werden Runen niet enkel gebruikt om funeraire boodschappen 

mee over te brengen. Runen werden, net zoals het Latijnse alfabet gebruikt in het 

dagelijkse leven. Zo werden tijdens opgravingen in het Middeleeuwse centrum van 

Bergen (Noorwegen, niet België) diverse boodschappen, rekeningafschriften en to-do 

lijstjes gevonden, neergeschreven op kleine houten plankjes.  

Nu is het de beurt aan jullie. Probeer nu eens zelf je naam te vormen gebruikmakende 

van het ‘futhąrk of Runenalfabet’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Enkele handige Oud-Noorse uitspraken en woorden. Zien jullie de gelijkenis?   

- ik = ‘ek’ 

- werkwoord: zijn = vera  

ben = ‘em’ 

bent = ‘ert’  

is = ‘er’, ‘es’ 

zijn = ‘erum’  

bent = ‘eruð’ 

zijn = ‘eru’  

- een of één = ‘einn’ 

- wolf = ‘ulfr’ 

- eekhoorn = ‘íkorni’ 

- vos = ‘fóa’ 

- Ik ga plunderen in Vlaanderen. = ‘Ek geng hrjóða á Flæmingjaland.’ 

- moorden = ‘myrða’ 

- klei, leem, modder = ‘leir’  

- Europa = Norðrhálfa 

- maandag = ‘mánudagr’ 

- dinsdag = ‘týsdagr’ 

- woensdag = ‘óðinsdagr’ 

- donderdag = ‘þórsdagr’ 

- vrijdag = ‘frjádagr’ 

- zaterdag = ‘laugardagr’ 

- zondag = ‘sunnudagr’ 

- vuur = ‘eldr’ 

- Walhalla = ‘Valhǫll’ 

- Thor = ‘Þórr’ 

- Odin = ‘Óðinn’ 

- Freyr = ‘Friðikr’ 

- God bestaat echt. = ‘Týr ert’ 

- Wat is Londen een leuke stad. = ‘Hvat ert Lundúnaborg einn góðr borg.’ 

- Een wolf in schapen vacht. = ‘Einn ulfr á sauðir húð.’ 

 

Probeer deze uitspraken en woorden nu te neer te schrijven in het ‘futhąrk’. 
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Afbeeldingen:  

 
Fig. 1: De Deense (boven) en Noors-Zweedse variant (onder) van het ‘Futhąrk’ (fout:  in de eerste ‘a’ moet ‘ą’ zijn). 

Bram =  

Harald =   

Alexander =    

Branco =   

Wouter =   

Maël =  

Sophie =  

Frederik =  

Annemarie =   

Fig. 2. Vertalingen van namen in de Deense Variant van ‘Futhąrk’.  

 

 



Verslag Ardennenweekend met de AW 

Door Charline Baetslé 

 

De ochtend voor het vertrek viel het weer enorm tegen. Het was koud, winderig en 

regenachtig. Gelukkig moesten we niet te lang wachten op de verzamelplek vooraleer 

iedereen er was en konden we snel in de auto’s plaatsnemen. Persoonlijk vond ik het 

een goed idee dat we met drie auto’s naar Stavelot reden. Op een bus heb je vaak de 

neiging om alleen te praten met de persoon die naast je zit of gewoon naar muziek te 

luisteren op je GSM. Tijdens de rit van ongeveer twee uur lang van Gent naar Stavelot, 

waar we de abdij zouden bezoeken, waren er al verschillende onderwerpen de revue 

gepasseerd. Op deze manier was dan ook het ijs al wat gebroken, waardoor ik nog 

meer zin kreeg in de geplande bezoeken en om iedereen te leren kennen. Persoonlijk 

heb ik mij in de auto enorm geamuseerd en was ik opgelucht dat het gemakkelijk 

praten was met de anderen.   

 

Éénmaal aangekomen in Stavelot spraken we af op het dorpsplein, waarna iedereen 

eigenlijk mocht doen wat hij/ zij wou. Uiteindelijk gingen we toch als groep samen een 

café binnen, waar we besloten ons middagmaal samen met een pint, chocolat chaud, 

koffie, ... op te eten. Het viel op dat nog niet iedereen op zijn volle gemak was en dat 

we toch wel aangespoord werden om een gesprek te starten. Na het eten trokken we 

dan allemaal samen naar de abdij van Stavelot, waar Bram uitgebreid uitleg gaf over 

de geschiedenis, opbouw, stijl, ... Daarna bezochten we het museum verbonden aan 

de abdij. Er waren audioguides voorzien daar alles in het frans geschreven was en 

uitgelegd werd. Tijdens het 

bezoek hoorde ik op een bepaald 

moment klassieke muziek en 

besloot te gaan kijken waar het 

vandaan kwam. Kato en Sofie 

hadden blijkbaar een piano 

gevonden en besloten om enkele 

nummers te spelen. Het 

grappigste en meest speciale 

moment was wanneer ze al 

zittend op de grond met hun rug naar de piano verder speelden. 

 



Na het bezoek ging iedereen terug naar de auto’s om te vertrekken richting de 

hoogteversterking van Bérismenil. Éénmaal aangekomen in Bérismenil besloten we 

om met onze groep al te beginnen aan de afdaling in de vallei en daar de anderen op 

te wachten. Die dag was het blijkbaar jacht. Toen we aan het genieten waren van het 

uitzicht hoorden we plots een schot. Toch wel een unieke ervaring ... Branco besloot 

dan maar om de hoogteversterking voor de zekerheid niet te bezoeken en de uitleg op 

een veiligere plek te geven.  

 

Hierna vertrokken we richting la Roche-en-Ardennes, waar een deel van de groep het 

oorlogsmuseum bezocht, niet wetende dat de anderen eigenlijk op ons stonden te 

wachten. Na het nemen van een groepsfoto besloten we om een restaurant te zoeken 

waar we allemaal samen konden eten. Blijkbaar was die keuze niet zo evident als je 

zou denken en na een tijdje rondlopen, werd er beslist om bij een Italiaans restaurant 

gezellig samen te eten. Iedereen zat verspreid, waardoor ik uiteindelijk ook praatte met 

mensen waar ik nog niets had tegen gezegd. Ondanks dat alle leden van de AW elkaar 

al lang kennen, betrokken ze ook de eerstejaars in hun gesprekken. Persoonlijk vond 

ik één van de beste momenten tijdens de autorit naar de jeugdherberg in Sankt-Vith, 

waar Bram zich – mede dankzij de GPS – meerdere keren misreed, zodat we terug in 

La Roche-en-Ardennes uitkwamen.  

 

 



Éénmaal aangekomen in de jeugdherberg en nadat iedereen zijn slaapplek gekozen 

had, begon een gezellige avond waarin we wat gezelschapsspelletjes speelden, terwijl 

we genoten van de bieren en wijn verkrijgbaar aan de toog van de jeugdherberg. Spijtig 

genoeg sloot de toog redelijk vroeg in de avond. Plots stelde iemand voor om een 

avond-/ nachtwandeling te maken om toch nog iets anders te doen in plaats van heel 

de avond binnen te blijven. Tijdens de wandeling kwamen we een speeltuin tegen 

waarrond er een looppiste lag, waardoor er plots een 200 meter sprint wedstrijd 

gehouden werd. Wat me toch wel het meeste verbaasde, was het verschil in sfeer 

tussen het moment dat we verzamelden om te vertrekken en die avond. Na de 

wandeling besloot een deel van de groep om nog wat te praten in de gedeelde ruimte 

en anderen om te gaan slapen. 

 

 

 

De volgende ochtend vertrokken we richting de bossen van Libramont, waar we zelf 

grafheuvels moesten zoeken. Die dag lagen de temperaturen rond het vriespunt, 

waardoor sommigen (waaronder mezelf) rondliepen ingewikkeld in fleecedekens. Als 

ik er nu bij stilsta, dan besef ik dat het geen zicht zal geweest zijn en als iemand onze 

groep zou gezien hebben, ze ons vierkant uitgelachen zouden hebben. Niet dat het 

iets zou uitgemaakt hebben, het belangrijkste was dat we geen kou hadden.  



Na het zoeken naar de grafheuvels, waar Bram meer uitleg over gaf, reden we door 

naar het dorpje Libramont om daar te eten en het Musée des Celtes te bezoeken. 

Gelukkig was hier de keuze waar we zouden eten sneller gemaakt. Bij het bezoek aan 

het Keltisch museum kregen we ook, net zoals bij de abdij, een audiogids die alle 

nodige informatie gaf. Het museum had een zeer huiselijke sfeer, meerdere miniatuur 

reconstructies en verschillend beeldmateriaal, wat het ook voor kinderen zeer 

toegankelijk en verstaanbaar maakte. 

Ik vermoed dat de verantwoordelijke 

van de museumwinkel zeer gelukkig 

was met ons bezoek, daar meerdere 

personen souvenirs zoals boeken, 

juwelen, ... gekocht hebben. Na het 

nemen van een groepsfoto voor het 

museum was het tijd om huiswaarts 

te keren en zo kwam er een eind aan 

een weekend dat voor mij wat langer 

mocht geduurd hebben.   

 

 

 



Zeverhoekje 2: Return of the Zeverhoekje  



Roman Sudoku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De baard van Prof. Docter 

Opmerkzame studenten hebben recent vastgesteld dat Prof. Docter een baard laat 

groeien! Omdat wij hem daarbij van harte willen steunen, vragen wij jullie advies: 

Hebben jullie mogelijke ideeën voor de verdere ontwikkeling van de baard? Indien zo, 

gelieve deze uitvoerig uit te werken op deze prachtige foto van onze prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien jullie deze adviezen willen doorgeven aan Prof. Docter, gelieve een afbeelding 

van jullie ideeën door te sturen naar ons: aw.ugent@gmail.com Wij zullen daarna een 

selectie overhandigen aan Docter zodat jullie stem zeker gehoord wordt. 

  

mailto:aw.ugent@gmail.com


Romeins Asse en zijn pottenbakkers 

Door Hasse Biesmans 

Waar ligt het? 

Asse is een gemeente gelegen in het Pajottenland 

te noordwesten van Brussel. Je zult het misschien 

herkennen aan het gemeente huis, bekend van 

‘Samson en Gert’. Asse is een heel heuvelachtig 

gebied, met nog wel wat groene plekken. Jammer 

genoeg is het ook bekend als een van de slechtst 

bereikbare gemeenten dankzij de lange files die je 

er dagelijks vindt. 

 

Geschiedenis 

De nederzetting van Asse heeft vooral een bloeiperiode gekend tussen de midden 1e 

eeuw n.C. en het begin van de 3e eeuw n.C. Het was gelegen op een kruispunt van 

Romeinse wegen. De productie en uitvoer van het aardewerk was zoals in de meeste 

andere vici belangrijk voor het verdere ontwikkelen van de nederzetting. Dat er dan 

pottenbakkersovens worden gevonden in deze vicus, is daarom niet zo verwonderlijk. 

Wel bijzonder is de hoeveelheid ovens die gevonden zijn op een korte tijd (4 ovens op 

3 jaar tijd). 

 



De oudste pottenbakkersoven die gevonden 

werd dateert uit de periode 50 n.C. – 75 n.C.  

Deze oven bewijst dat Asse ook al in deze 

vroege periode belangrijk was in de lokale 

productie van aardewerk. Er werd nog een 

tweede oven gevonden die dateert uit 1e eeuw 

n.C./2e eeuw n.C. Deze zou ook in verband 

kunnen worden gebracht met de oudere fase 

van de nederzetting. 

 

De oudste fase van de ambachtelijke zone werd 

verlaten en verschoof, samen met de 

woonzone, in noordwestelijke richting. Daar 

werd een nieuwe pottenbakkersatelier gebouwd die uit minstens 2 ovens bestond. Een 

van deze ovens was uitzonderlijk goed bewaard. De vondst van een afvalkuil met meer 

dan 10.000 misbakken stukken aardewerk kan ons nog veel leren over de productie 

van het aardewerk in Asse. Bij het onderzoek naar deze misbaksels is onder andere 

professor Wim De Clercq betrokken. 

 

De afzonderlijke vondsten zijn voorlopig vooral belangrijk voor de reconstructie van de 

geschiedenis van Asse. Wanneer er handelsovereenkomsten gevonden worden, 

kunnen deze vondsten natuurlijk belangrijk worden voor de geschiedenis van 

Vlaanderen en eventueel ook heel België. 

 

Agilas vzw 

Agilas is de archeologische Vereniging in Asse. Zij zorgen 

vooral voor het opsporen, het opgraven, het veilig stellen en 

het bekendmaken van archeologische vondsten in en rond Asse. 

Agilas werd in 1982 opgericht. De ram in het logo verwijst naar 

1 van de eerste Romeinse vondsten die door hen werden 

gedaan. Sinds 2005 heeft Agilas verschillende succesvolle 

opgravingen uitgevoerd in de noordoostelijke zone van de Romeinse nederzetting. 

Sommige van deze opgravingen waren in samenwerking met de KU Leuven.  

 

 



Om de resultaten van de onderzoeken naar Romeins Asse kenbaar te maken, werd er 

een permanent educatief wandelpad archeologie verwezenlijkt. Het wandelpad (4,5km 

lang) brengt bezoekers vanuit het middeleeuws oud gasthuis naar de romeinse 

nederzetting. De figuren lucius ( een Romeinse pottenbakker) en een archeologe 

begeleiden de wandelaars en geven met behulp van 20 informatiepanelen meer uitleg 

over de geschiedenis van Asse. 

 

Op 22 juni 2018 werd ook het Erfgoed 

Museum Asse geopend. Dit museum werd 

opgericht door een samenwerking van 

Agilas vzw en de koninklijke heemkundige 

kring Ascania vzw. In het EMA vindt je de 

geschiedenis van Romeins Asse en het 

oud-gasthuis van vroeger. 

 

In het museum is iedereen welkom op elke 

1e en 3e zondag van de maand en 2e 

zaterdag van de maand van 14u tot 18u. 

Meer informatie vind je op 

https://www.ccasse.be/ema 

 

 

 

 

Bronnen: http://agilas.be/index.php/nl/  , geraadpleegd op 7 oktober 2018; 

https://www.ccasse.be/ema, geraadpleegd op 7 oktober 2018 

 

Ook een speciaal dankjewel aan Kristine Magerman van Agilas vzw voor de extra 

informatie. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ccasse.be/ema


Wist-je-Datjes 

 

 In Ninove militaire schuilplaatsen werden opgegraven daterend van begin 19de 

eeuw? 

 De middeleeuwse stadsmuur van Brussel is ingestort! 

 Men in het oude Egypte, Polen en Nederland boemerangs gebruikte voor de 

jacht? 

 Onze voorzitter al ooit een mammoet heeft aangeraakt? 

  Franse betogers een archeologische excursie naar Arras saboteerden?! 

 De 3e zaterdag van oktober internationale archeologiedag is? 

 We bijna vergeten waren het woord defenestratie in het sleufje te plaatsen? 

 En onze scriptor hierdoor bijna zelf gedefenestreerd werd? 

 Onze webmaster Daan in dit sleufje maar liefst 12 keer voorkomt! 

 We met enkele maanden vertraging toch nog onze nieuwe lintjes hebben?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaargang 24. Nr. 1 December 2018    sleufje aw 
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