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Voorwoord  
Hallo mijn liefste archeologie-minnende medestudenten, 

Ondanks dat de lente alleen maar tot uiting komt in de grote voorjaarsbuien met de nodige 

hagel en regen, kunnen we er niet onderuit. Het jaar loopt snel en zeker op zijn einde. De 

deadlines komen met rasse scheren dichterbij. En daarna zijn de examens er ook al snel 

weer. Tijd dus om even alle zorgen te vergeten door dit prachtige sleufje door te nemen, 

keihard werken en studeren om toch nog het semester te redden en dan te genieten van 

een welverdiende vakantie. 

In ieder geval heeft de AW een goed en productief semester achter de rug. Een 

spelletjesavond, een bezoek aan de Gallische hoeve, de bustrip naar Tongeren, waar jullie 

het verkeerd lopen tot een kunst hebben verheven, en een korting voor Lunula en 

Archaeologica Medievalis en de Romeinendag stonden allemaal op het menu. Maar ondanks 

dat ik niet op alle activiteiten persoonlijk te spotten was (Ja, ik beken. Ik ben geen fan van 

Romeinen), ben ik enorm trots op het bestuur van de Archeologische Werkgroep voor 

alweer een zeer geslaagd semester. Ik zou het alleen niet gekund hebben. 

Maar aan alle mooie liedjes komt helaas een einde, zodoende dus ook aan dit semester en 

aan dit academiejaar. Maar ook het einde van mijn voorzitterschap, en mijn lidmaatschap 

van de AW, komt stillaan in zicht. Nog even mijn zomer besteden aan het omzetten van 

bloed, zweet en tranen in een afgewerkte thesis en ik heb, na zes jaar, eindelijk een 

masterdiploma archeologie in handen. 

Na drie jaar ondervoorzitter en twee jaar voorzitter te zijn geweest, gaat het toch pijn doen 

om afscheid te nemen van de AW. Ik herinner me nog goed hoe men op mijn eerste 

vergadering aan het overwegen was om de AW op te doeken door een gebrek aan nieuw 

bloed in het bestuur. Nu, vijf jaar later, is de AW weer een bloeiende en groeiende 

vereniging, waarbij de kern en het aantal grotere activiteiten bijna verdriedubbeld is. We 

hebben zelf weer een geslaagd weekend georganiseerd en hebben zelfs al, vrijwillig!, een 

nieuwe voorzitter. En ondanks dat hij zelfs geen archeologie studeert, ben ik er zeker van dat 

hij dat heel goed gaat doen. De opvolging en de toekomst van de AW is verzekerd. 

Zo, mijn laatste voorwoord loopt ook weer al op zijn einde. Ik wou de kans nog even 

aangrijpen om alle mensen in het bestuur hartelijk te bedankten voor al hun noeste arbeid 

en ijverige ondersteuning die zij hebben geboden tijdens dit academiejaar, maar ook alle 

academiejaren ervoor. Jullie hebben de AW en mijn studentenleven tot iets prachtigs en 

unieks gemaakt. Bedankt. 

Veel succes met de deadlines en de examens en geniet van jullie zomer! 

Voor de laatste keer nog vele wonderlijke groetjes van jullie voorzitter, 

Alyssa 
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1. Uitstap naar Tongeren (1 maart 2016)  
 

 

Zoals de meeste onder jullie wel weten, organiseerde de 

archeologische werkgroep op 1 maart weer eens een 

activiteit, waarbij we afzakten naar Haspengouw om daar het 

Gallo-Romeins museum te Tongeren eens te bezoeken. Dit 

alles verliep in samenwerking met de Vakgroep archeologie. 

We vertrokken om 8:00 in de ochtend aan de trabla, met maar liefst 50 tal 

Geïnteresseerden. Na een goeie dikke 2uur rijden kwamen we toe aan het museum. Bij de 

entree kregen we hier een fancy festivalbandje rond onze pols gedraaid, zodat we naar 

binnen en buiten konden. Hierna werden we naar de leeszaal van het Gallo Romeins 

museum verwezen waar we een gastcollege van Alain Vanderhoeven over Tongeren als 

Romeinse stad bijwoonden. In het college kregen we interessante informatie over de 

ontwikkelingen van de stad tot het eind van de Romeinse periode in onze streken. Na deze 

boeiende uitleg kregen we rond 12u30 de tijd om onze hongerige magen te gaan vullen.  

Na deze korte middag pauze werd de groep in twee gesplitst. De ene groep kon samen met 

professor Frank Vermeulen en Praktijk assistente Sophie Dralans naar de tijdelijke 

tentoonstelling over Gladiatoren-Helden in het Colosseum. Hier zagen we onder andere  alle 

verschillende soorten gladiatoren, leerden we dat gladiatoren vegetariërs waren, ook de 

grafstenen en de gladiatoren school te Rome kwamen aan bod. 

Na de tijdelijke tentoonstelling was het de beurt aan de permanente. Deze ging natuurlijk 

over de stad Tongeren zelf en werd begeleid met uitleg door professor Stijn Heeren en 

praktijk assistent Tim Clerbaut. Hier zagen we o.a verschillende soorten aardewerk, een 

plattegrond van de stad Tongeren,  inhouden van de graven, … 

Rond 16u30 pakten we onze bus richting Gent waar we uiteindelijk een pak slimmer toe 

kwamen rond 19u.  

 

J. Roekens 
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2. Snelcursus Spijkerschrift (Akkadisch/Sumerisch)  
 

Hallo dag allen! Vandaag neem ik jullie mee op reis naar de wonderbaarlijke wereld van het 
spijkerschrift! Verwacht natuurlijk niet dat je door deze snelcursus te lezen perfect Oud-
Babylonisch kan, dit kan enkel door jaren van noeste arbeid en gestaar naar een bestofte 
bijna onleesbare kleitablet. Maar geen paniek, Rome werd ook niet op één dag gebouwd. 
Voor diegenen die het nog niet opgegeven hebben en nog steeds aan het lezen zijn succes, 
voor diegenen die al gestopt zijn maakt het niet uit wat ik zeg want ze zijn toch al gestopt!  
Maar laten we beginnen bij het begin, zoals ondertussen iedereen van jullie al zou moeten 
weten is het eerste schrift ontstaan in het 4de millennium v.o.t. in de stad Uruk. Dat was een 
primitieve vorm van het spijkerschrift die dan doorheen de volgende millennia verder is 
geëvolueerd en aangepast. De tijdsperiode waarop wij ons zullen focussen is de Oud-
Babylonische periode (1ste helft 2de Millennium v.o.t.). Belangrijk om te weten is dat niet 
alle tekens voor één woord staat, de meeste tekens hebben verschillende logografische of 
syllabische betekenissen.  
Maar laten we vlug beginnen met enkele woorden want de aandachtsduur van een student 
is meestal niet langer dan die van een goudvis.  
 
Uitspraak: Laten we beginnen bij het belangrijkste, namelijk de uitspraak dus! Hieronder zal 
ik een lijstje opschrijven met ‘speciale’ tekens die op een andere manier uitgesproken 
moeten worden.  
š = Dit is een “tsade” en spreek je uit als “tss” ṣ = Dit is een “shin” en spreek je uit als ‘shh’ 
ē/ā/ī/ū = Het streepje op de klinker wijst erop dat de klinker lang moet worden uitgesproken 
ṭ = Dit is een “tet” ḫ = Dit wordt uitgesproken als ‘gh’  

 

Tellen:  
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Enkele Akkadische basiszinnen: 

Mijn naam is ….   = šumī ….. 

Wat is jouw naam?   = minâm šumka (m) /šumki (v) ? 

Ik ben je vader   = anāku abāka 

Alles goed?    = Mimma damqim? 

Met mij is alles goed, met jou? = itti jâti mimma damqim, itti kâta? 
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3. Archeologie in de actualiteit I 

Mysterieuze "Nascagaten" in Peru onthullen hun functie  

vr 15/04/2016 - Kirsten Sokol, VRT nieuws 

-Wetenschappers zijn erin geslaagd om via satellietbeelden te achterhalen waarvoor de 

vreemde spiralen nabij de Nascalijnen in Peru dienen. De diepe gaten in het landschappen 

zijn niet enkel van esthetisch belang. De spiraalvormige "puquios" speelden eeuwen geleden 

een belangrijke rol in de watervoorziening. 

De Nascalijnen in het zuiden van Peru zijn voor veel toeristen even mysterieus als 

fascinerend. De enorme geometrische figuren in het woestijnachtige valleien vormen het 

archeologische bewijs voor de aanwezigheid van beschavingen, eeuwen. Naar hun praktisch 

nut was het raden.  

Het was lang onduidelijk hoe de Nascabeschaving kon overleven in een gebied dat langdurig 

geplaagd werd door droge periodes. Daar spelen de puquios een cruciale rol in, zo blijkt uit 

Italiaans onderzoek waarover BBC bericht.  
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De grote spiralen deden dienst als "ingenieus systeem om grondwater naar boven te halen", 

aldus Rosa Lasaponara van the Insitute of Methodologies for Environmental Analysis in Italië. 

Dit maakte de regio toch leefbaar. Lasaponara kwam tot deze conclusie na doorgedreven 

onderzoek van satellietbeelden. Op die manier kregen wetenschappers een beter beeld van 

hoe de spiralen gesitueerd zijn in de Nascaregio. 

"Dat het puquiosysteem veel beter ontwikkeld was dan het vandaag lijkt, staat als een paal 

boven water", aldus Lasaponara. "Door de onophoudelijke watertoevoer gedurende het hele 

jaar kon de lokale bevolking doorgedreven aan landbouw doen in een van de droogste 

gebieden ter wereld." 

Hoe het systeem werkte? Een netwerk van 

kanalen voerde het ondergrondse water naar 

de plek waar het nodig was. Overschotten 

werden opgeslagen in reservoirs. Om het water 

in beweging te houden, werden 

trechtervormige schouwen gebouwd boven die 

kanalen. De wind kon via de trechters het water 

in de kanalen in beweging krijgen. 

"Dit is zonder twijfel het meest ambitieuze 

waterproject in het gebied. Dat kwam niet 

enkel de landbouw en irrigatie ten goede, maar 

zeker ook de dagelijkse huishoudelijke taken", aldus Lasaponara. 

  

Niet alle mysterie ontrafeld 

De precieze oorsprong van de puquios blijft echter onduidelijk. De Nascabeschaving had 

geen eigen schrift, en liet hier dus geen duidelijke verhalen over achter. Bovendien kan de 

klassieke methode van koolstofdatering voor deze tunnels niet gebruikt worden. Er is 

mogelijk wel een verband met de gekende Nascalijnen. 

"Wat hoe dan ook opvalt is dat de mensen die de puquios hebben gebouwd bijzonder veel 

wisten over de bodemstructuur en de 

waterbevoorrading in het gebied. De aanleg 

en het onderhoud van dit systeem moeten 

bijzonder veel moeite gekost hebben", zegt 

Lasaponara. Haar studie over de Nascagaten 

verschijnt later dit jaar integraal in "Ancient 

Nasca World: new insights from science and 

archaeology". 
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4. Test je kennis over de Romeinse keizers 

 

ACROSS 

 

4 Emperor when Rome was sacked by Visigoths 

in 410 C.E. 

7 First emperor following Julio-Claudian 

dynasty. 

10 Later given the nickname "Pius." 

14 The "last great western emperor," died in 

375 C.E. 

16 Replaced cult of Jupiter with that of "Deus 

Sol Invictus." 

17 Emperor in the East when the Roman 

empire fell in the West. 

18 Born in Syria, and known as "the Arab." 

19 Emperor during the conquest of Britain. 

20 Third and youngest son of Constantine the Great. 

DOWN 

1 Ruled over the empire at its greatest geographical extent. 

2 In his reign, Roman law was revised and Hagia Sophia built. 

3 Defeated in Battle of Edessa and taken captive by Persians. 

5 Often depicted dressed as Hercules, carrying a club. 

6 Founder of the Flavian dynasty. 

8 Defeated Queen Zenobia of the Palmyrene Empire. 

9 Founder of the Constantinian dynasty. 

11 Murdered by members of the Senate in 96 C.E. 

12 Brought an end to the "crisis of the third century." 

13 The heir of the Emperor Augustus. 

15 Ruled in the west, while Valens ruled the eastern empire. 
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5. Archeologie in de actualiteit II 

Archeologische site wordt het 'Britse Pompeï' genoemd 

 

 

12/01/2016 Bron: Kaltura/Standaard 

Archeologen hebben 'de best bewaarde site ooit' ontdekt van de bronstijd in Groot-

Brittannië. De vondsten tonen een uniek inzicht in het leven op het eiland ongeveer 

drieduizend jaar geleden (1.000-800 voor Christus). Het gaat om de restanten van een 

nederzetting van verschillende cirkelvormige, houten woningen die in vlammen opgingen. 

De specifieke site bevindt zich in Whittlesey, in het graafschap Cambridgeshire. De gevonden 

voorwerpen zouden dateren van 1000 tot 800 jaar voor Christus. De indrukwekkendste 

objecten zijn verschillende geweven kledingstukken, exotische glazen kralen die ooit deel 

uitmaakten van een ketting, werktuigen, kleine kopjes, schalen en kruiken.  

De rondwoningen stonden op palen. Nadat de gebouwen afgebrand waren, kwamen de 

resten terecht in het slib van een rivier. Daarom zijn ze uitzonderlijk goed bewaard. 

Vermoedelijk werden vijf woningen ontdekt, maar daarover zijn de onderzoekers het nog 

niet eens.  

De archeologen spreken bij de ontdekking van de archeologische site over het Pompeï-

effect. 'Omdat de manier waarop de site verlaten werd, met alle materialen nog aanwezig, 

lijkt op de situatie in Pompeï.' De bevindingen zullen tentoongesteld worden in het 

Archeologisch Instituut van Cambridge.  

'De site werd ontdekt in 1999, toen iemand de 'houten stokken' opmerkte in de klei', zegt 

wetenschapper Grahame Appleby. 'De eerste proefgravingen vonden plaats in 2006, maar 
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pas in augustus 2015 begon een grootschalig onderzoek. We hopen de resultaten te kunnen 

presenteren in april. 

6. Test jezelf  
Archeologen zijn speciale wezens opgedeeld in vier subtypes. Onlangs werd een simpele test 

ontwikkeld om zonder genetisch onderzoek te kunnen 

bepalen bij welke variant jij thuishoort. Deze test zal je 

vertellen welk type archeoloog je bent en hoe bekend je zal 

worden .   

Opgelet!: deze test bevat stereotypen! 

1. Wat veroorzaakte de val van het West-Romeinse rijk?  

a. Donald Trump 

b. Oorlog  

c. Een complexe set van factoren is verantwoordelijk  voor de instabiliteit van het rijk 

d. Er moet nog wat meer onderzoek gebeuren voordat men het zeker weet 

2. Hoe graaf je het best een grotcontext op? 

a. Met een bang! Rots is een hard materiaal 

b. Blijven graven tot je iets vindt 

c. Met een uitgezet grid, liefst enkele centimeters groot.  De mensen moeten zweven  

om de grotvloer niet te vernielen  

d. Een grondige analyse van contaminatie en bioturbatie zijn nodig tijdens de opgraving 

3. Wat voor type student ben je? 

a. Les is voor watjes. Ik ga de uitdaging aan op het examen. 

b. Ik stel een examenplanning op maar die wordt vaak niet opgevolgd… 

c. Ik buis de professor op zijn eigen examen. Ik heb sowieso gelijk! 

d. Ik volg alle lessen en noteer zo gestructureerd mogelijk 

4. Wat is het actualiteitsprincipe? 

a. Als je iets fantastisch ontdekt, moet je de pers er nu eenmaal bijnemen 

b. Als archeoloog moet je zoveel mogelijk in de media komen om het nieuws te 

verspreiden 

c. Dingen veranderen niet. Net zoals mijn mening 

d. Processen verlopen nu op dezelfde wijze als vroeger, toch? 
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5. Archeologie is voor jou…? 

a. Een avontuur om de mysteries van het verleden te ontrafelen 

b. Een leuke hobby en interessant onderwerp op feestjes 

c. De studie van het menselijk verleden aan de hand van de materiele cultuur 

d. ALLES! 

 

6. Wat is jouw favoriete uitgestorven dier? 

a. Een dinosaurus! 

b. Een sabeltandtijger 

c. Een dodo 

d. Een mammoet, al zijn wolharige neushoorns ook best leuk… 
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Meeste A? 

Type 1: Indiana Jones 

Fame: 100% 

Skills: 1% 

Social life: 10% 

Drama! Nazi’s! Vernieling alom! Archeologie is voor jou het redden van artefacten in pure 

Hollywood-stijl, liefst met persoonlijke achtergrondmuziek. Het avontuur en de roem lonkt 

en mensen zijn dol op jouw heldhaftige vertelsels. Desondanks heb je de neiging te veel op 

te gaan in je passie en je te isoleren met je truweel….en zweep? 

 

Meeste B? 

Type 2: Schliemann-syndroom 

Fame: 85% 

Skills: 45% 

Social life: 70% 

Dit type leidt aan het Schliemann-syndroom. Jouw naam zal de wakkere burger soms bekend 

in de oren klinken. Je doet spectaculaire vondsten die wereldnieuws worden en door je 

enthousiasme kan je soms iets te veel weggraven van Troje. Zolang je de vondsten hebt, is 

de werkwijze niet zo belangrijk. Aangezien je niet onbekend bent, heb je soms contact met 

de modale krantlezers (die je beschouwt als je fans). 
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Meeste C?  

Type 3:Hodder-fodder 

Fame: 63% 

Skills: 90% 

Social life: 100% 

Je bent vooral beroemd in archeologische kringen, of soms zelfs berucht.  (…) Je maakt met 

iedereen ruzie, hebt op iedereen kritiek en houdt de archeologische beau monde op de 

tippen van zijn tenen. Het kan altijd beter, en jij hebt altijd gelijk! 

Meeste D? 

Type 4: Homo sapiens archeologicus 

Fame: 50% 

Skills: 100% 

Social life: 50% 

Jouw toewijding is zo groot dat je apart bent geëvolueerd. Alles aan jou is geschikt voor de 

archeologie. Zolang je in contact komt met je favoriete onderwerp, ben je niet 

geïnteresseerd in jouw reputatie. Je functioneert feilloos bij een onderzoek en volgt 

nauwgezet de richtlijnen. Ondanks dat je een aangenaam persoon bent in het algemeen, 

durft jouw eenzijdige gespreksonderwerp ( namelijk, de archeologie) de buitenstaanders al 

snel te vervelen. 
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7. Archeologie in de actualiteit 

Evidence of Viking Outpost Found in Canada 
 

 
Bron: National Geographic 

For the past 50 years—since the discovery of a thousand-year-old Viking way station in 

Newfoundland—archaeologists and amateur historians have combed North America's east 

coast searching for traces of Viking visitors. 

It has been a long, fruitless quest, littered with bizarre claims and embarrassing failures. But 

at a conference in Canada earlier this month, archaeologist Patricia Sutherland announced 

new evidence that points strongly to the discovery of the second Viking outpost ever 

discovered in the Americas. 

 

While digging in the ruins of a centuries-old building on Baffin Island, far above the Arctic 

Circle, a team led by Sutherland, adjunct professor of archaeology at Memorial University in 

Newfoundland and a research fellow at the University of Aberdeen in Scotland, found some 

very intriguing whetstones. Wear grooves in the blade-sharpening tools bear traces of 

copper alloys such as bronze—materials known to have been made by Viking metalsmiths 

but unknown among the Arctic's native inhabitants. 

Taken together with her earlier discoveries, Sutherland's new findings further strengthen the 

case for a Viking camp on Baffin Island. "While her evidence was compelling before, I find it 
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convincing now," said James Tuck, professor emeritus of archaeology, also at Memorial 

University. 

Archaeologists have long known that Viking seafarers set sail for the New World around A.D. 

1000. A popular Icelandic saga tells of the exploits of Leif Eriksson, a Viking chieftain from 

Greenland who sailed westward to seek his fortune. According to the saga, Eriksson stopped 

long enough on Baffin Island to walk the coast—named Helluland, an Old Norse word 

meaning "stone-slab land"—before heading south to a place he called Vinland. 

In the 1960s two Norwegian researchers, Helge Ingstad and Anne Stine Ingstad, discovered 

and excavated the Viking base camp at L'Anse aux Meadows (map) on the northern tip of 

Newfoundland—the first confirmed Viking outpost in the Americas. Dated to between 989 

and 1020, the camp boasted three Viking halls, as well as an assortment of huts for weaving, 

ironworking, and ship repair. 

 

Viking Yarn 

As reported in the November issue of National Geographic magazine, Sutherland first caught 

wind of another possible Viking way station in 1999, when she spotted two unusual pieces of 

cord that had been excavated from a Baffin Island site by an earlier archaeologist and stored 

at the Canadian Museum of Civilization in Gatineau, Quebec. 

Sutherland noticed that the strands bore little resemblance to the animal sinew Arctic 

hunters twisted into cordage. The cords turned out to be expertly woven Viking yarn, 

identical in technique to yarn produced by Viking women living in Greenland in the 14th 

century. 

The discovery prompted Sutherland to scour other museum collections for more Viking 

artifacts from Baffin Island and other sites. She found more pieces of Viking yarn and a small 

trove of previously overlooked Viking gear, from wooden tally sticks for recording trade 

transactions to dozens of Viking whetstones. (Also see "Viking Weapon Recycling Site Found 

in England.") 

The artifacts came from four sites, ranging from northern Baffin Island to northern Labrador, 

a distance of a thousand miles (1,600 kilometers). Indigenous Arctic hunters known as the 

Dorset people had camped at each of the sites, raising the possibility that they had made 

friendly contact with the Vikings. 

Intrigued, Sutherland decided to reopen excavations at the most promising site, a place 

known as Tanfield Valley on the southeast coast of Baffin Island. In the 1960s U.S. 

archaeologist Moreau Maxwell had excavated parts of a stone-and-sod building there, 

describing it as "very difficult to interpret." Sutherland suspected that Viking seafarers had 

built the structure. 
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Since 2001 Sutherland's team has been exploring Tanfield Valley and carefully excavating 

surviving parts of the mysterious ruins. They have discovered a wide range of evidence 

pointing to the presence of Viking seafarers: pelt fragments from Old World rats; a 

whalebone shovel similar to those used by Viking settlers in Greenland to cut sod; large 

stones that appear to have been cut and shaped by someone familiar with European stone 

masonry; and more Viking yarn and whetstones. And the stone ruins bear a striking 

resemblance to some Viking buildings in Greenland. 

Still, some Arctic researchers remained skeptical. Most of the radiocarbon dates obtained by 

earlier archaeologists had suggested that Tanfield Valley was inhabited long before Vikings 

arrived in the New World. But as Sutherland points out, the complex site shows evidence of 

several occupations, and one of the radiocarbon dates indicates that the valley was occupied 

in the 14th century, when Viking settlers were farming along the coast of nearby Greenland. 

In search of other clues to help solve the mystery, Sutherland turned to the Geological 

Survey of Canada. Using a technique known as energy dispersive spectroscopy, the team 

examined the wear grooves on more than 20 whetstones from Tanfield Valley and other 

sites. Sutherland and her colleagues detected microscopic streaks of bronze, brass, and 

smelted iron—clear evidence of European metallurgy, which she presented October 7 at a 

meeting of the Council for Northeast Historical Archaeology in St. John's, Canada. 

Norse-Native American Trade Network? 

Sutherland speculates that parties of Viking seafarers travelled to the Canadian Arctic to 

search for valuable resources. In northern Europe at the time, medieval nobles prized walrus 

ivory, soft Arctic furs, and other northern luxuries—and Dorset hunters and trappers could 

readily stockpile such products. Helluland's waters teemed with walruses, and its coasts 

abounded in Arctic foxes and other small fur-bearing animals. To barter for such goods, 

Viking traders likely offered bits of iron and pieces of wood that could be carved into 

figurines and other goods, Sutherland says. 

If Sutherland is correct, the lines of evidence she has uncovered may point to a previously 

unknown chapter in New World history in which Viking seafarers and Native American 

hunters were partners together in a transatlantic trade network. "I think things were a lot 

more complex in this part of the world than most people assumed," Sutherland said. James 

Tuck agreed. "It's pretty convincing that there was a much larger Norse presence in the 

Canadian Arctic than any of us thought." 
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8. Archeologie voor beginners  
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9. Palmyra  
 

"Syrisch leger herovert Palmyra op Islamitische Staat" 
 

27-03-16 Bron: De Volkskrant 

  

 

Het Syrische leger heeft zondag met de steun 

van zijn Russische bondgenoot de volledige 

controle verworven over de antieke stad 

Palmyra, nadat het de jihadisten van de groep 

IS (Islamitische Staat) verjaagd had. Dit is een 

symbolische en strategische overwinning voor het bewind van Bashar al-Assad. 

Na de herovering van Palmyra moeten de regeringsgezinde troepen IS enkel uit het 60 

kilometer verderop gelegen al-Alianiyeh verdrijven om de controle te herwinnen over de 

Syrische woestijn en naar de grens met Irak op te rukken, die grotendeels in handen van de 

jihadisten is. 

De strijd om Palmyra heeft 400 jihadisten het leven gekost, "de zwaarste balans voor IS in 

één enkele strijd sinds de opkomst" van de groep in 2013 in het Syrische conflict, aldus het 

Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Volgens deze ngo zijn aan de kant van de 

regeringsgezinde troepen 188 manschappen gesneuveld. 

"Na felle gevechten de voorbije nacht controleert het leger de stad Palmyra volledig, de 

antieke site en het residentiële deel inbegrepen. Ze (de jihadisten) hebben zich 

teruggetrokken", zei een militaire bron ter plaatse. 

Met steun van de Russische luchtmacht en speciale Russische troepen alsook de Libanese 

Hezbollah en milities lanceerden de soldaten op 7 maart het offensief voor de herovering 

van Palmyra op IS. De extremistische groep had de stad en haar ruïnes uit de oudheid, als 

werelderfgoed beschermd door Unesco, in mei 2015 ingenomen. 

"De jihadisten hebben van hun commandant in Raqqa het bevel gekregen zich uit Palmyra 

terug te trekken", zei Rami Abdel Rahmane, directeur van het Syrische Observatorium voor 

Mensenrechten. Hij bevestigde dat de stad in handen van het bewind gevallen was. Maar er 

blijft "een handvol jihadisten die de stad weigeren te verlaten en de strijd willen 

voortzetten", voegde hij eraan toe. 

Volgens de militaire bron ter plaatse hebben de IS-strijders "zich teruggeplooid op Sukhnah, 

Raqqa en Deir ez-Zor", hun bolwerken in het noorden en oosten van Syrië. De genie-

Ook onze faculteit was van de partij! 
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eenheden van het leger maken zondag tientallen bommen en mijnen onschadelijk in de 

antieke stad, aldus deze bron. 

Vrijwel alle bewoners waren door de gevechten uit de stad gevlucht voordat het leger 

Palmyra binnentrok. 

De grootmachten zijn vastbesloten komaf te maken met IS. De ultraradicale groep heeft de 

terreuraanslagen van Brussel en Zaventem opgeëist, waarbij dinsdag 31 doden en 340 

gewonden vielen, vier maanden na de opeising van de aanslagen van Parijs (130 doden). 

Dat de troepen van de Assad nu de stad hebben heroverd, is te danken aan veelvuldige 

Russische luchtaanvallen. Want hoewel de Russische president Poetin vorige week 

aankondigde dat zijn leger zich terugtrekt uit Syrië, blijven zijn manschappen onverminderd 

aanvallen uitvoeren op IS. Poetin heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij Palmyra wil 

heroveren. 

In de afgelopen 24 uur hebben Russische gevechtsvliegtuigen bij Palmyra 158 doelen van IS 

geraakt en meer dan honderd militanten gedood, aldus het Russische ministerie van 

Defensie gisteren. 

Het is nog niet duidelijk hoe de historische stad er precies aan toe is, maar naar verwachting 

is er forse schade toegebracht. IS blies eerder een beroemde Romeinse tempel en 

verschillende monumenten in de stad op. 
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10. Nog enkele tijdverdrijvers 
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Across 

1. Favoriete historische stad van prof. Doc. Docter 

3. één van de namen van de stad Istanbul 

4. . De allereerste wettekst/codex (nee, niet van Hammurabi) 

6. Verzamelnaam voor de Kelten op het Iberisch schiereiland 

7. Mysterieuze ridderorde uit de middeleeuwen (12de-14de 

eeuw) 

10. Munt uit het Oude Griekenland 

11. Mantelspeld 

12. Plaats waar de vikingen zijn aangemeerd in “de nieuwe 

wereld” 

Down 

2. "hoofdstad" van de Azteken 

5. Keizer die als eerste zijn hoofd liet afbeelden op munten 

8. Bekende Britse opgraver die ook actief was in het leger 

9. Luxeservies uit de Romeinse tijd 
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11. Wist- je- datjes 
 

 We hebben de voorbije jaren afscheid moeten nemen van enkele monumenten: Palmyra,  

paleizencomplex en Boeddhistische tempels in Nepal, Bourgeois,  Aleppo,…   

 Stijn Heeren aan muurklimmen doet? 

 Onze scriptor eindelijk doorheeft hoe ze de rechtermuisknop meer kan benutten? 

 De Archeologische werkgroep eindelijk zoveel leden heeft dat Alyssa het erbij neerlegt? 

 Hierdoor zijn we eindelijk vrij om lintjes in gebruik te nemen? 

 En het woord defenestratie weer in elk sleufje te verstoppen? 

 We beloven onze activiteiten eerder aan te kondigen? 

 Er ‘amforen’ zijn gevonden met geldstukken vanuit de Romeinse tijd? 

 Vandenabeele goed heeft meegeholpen aan het organiseren van de InArt conferentie? 

 Onze vice-voorzitter Lowie altijd te vinden is voor koffie? 

 Dat Teoman via de onschuldige hand van peer pressure de nieuwe voorzitter wordt? 

 Dat het sleufje nipt aan de dood is ontsnapt? 

 We iemand anders hebben voor de kruiswoordraadsel? 

 Deze nog altijd geen oplossingen geeft voor deze puzzels?  

 Julius Caesar de eerste was die zijn teksten codeerde?  

 De diepste archeologische opgraving 16, 15 meter was ?  

 En deze was gemaakt in 1870 door Henrich Schliemann?  
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