
            
    

    

Archeologische mensenresten: uitdagingen voor de toekomstArcheologische mensenresten: uitdagingen voor de toekomstArcheologische mensenresten: uitdagingen voor de toekomstArcheologische mensenresten: uitdagingen voor de toekomst    
 

 

 

Een studiedag ingericht door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 

(KBIN) en het agentschap Onroerend Erfgoed 

 

Dinsdag 11 december 2018, KBIN, Vautierstraat 29, 1000 Brussel 

 

 

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
 

9u30 – 10u: registratie 

 

10u – 12u30:  

 

Katrien Van de Vijver (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen,  Center for 

Archaeological Sciences, KU Leuven, Dienst Archeologie van de Stad Mechelen):  

De demografische en De demografische en De demografische en De demografische en pathologische studie van het Sipathologische studie van het Sipathologische studie van het Sipathologische studie van het Sintntntnt----Romboutskerkhof in MechelenRomboutskerkhof in MechelenRomboutskerkhof in MechelenRomboutskerkhof in Mechelen    

 

April Pijpelink (Crina Fysische Antropologie):  

Skeletten, de uitdaging van het opgravenSkeletten, de uitdaging van het opgravenSkeletten, de uitdaging van het opgravenSkeletten, de uitdaging van het opgraven    

 

Bart Cherretté (SOLVA, Intergemeentelijke Samenwerking Voor Streekontwikkeling In Zuid-

Oost-Vlaanderen):  

Van de kist naar de kastVan de kist naar de kastVan de kist naar de kastVan de kist naar de kast. Opgravingen van historische kerkhoven. Opgravingen van historische kerkhoven. Opgravingen van historische kerkhoven. Opgravingen van historische kerkhoven::::    een blok aan het been?een blok aan het been?een blok aan het been?een blok aan het been?    

 

Caroline Polet (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen):  

Het KBIN als beheerder van belangrijke referentiecollecties van menselijke skelettenHet KBIN als beheerder van belangrijke referentiecollecties van menselijke skelettenHet KBIN als beheerder van belangrijke referentiecollecties van menselijke skelettenHet KBIN als beheerder van belangrijke referentiecollecties van menselijke skeletten    

 

Simon Verdeghem (Ruben Willaert bvba): 

Vermist maar niet vergetenVermist maar niet vergetenVermist maar niet vergetenVermist maar niet vergeten. Omgaan met oorlogsslachtoffers in archeologische context . Omgaan met oorlogsslachtoffers in archeologische context . Omgaan met oorlogsslachtoffers in archeologische context . Omgaan met oorlogsslachtoffers in archeologische context     

 

 

12u30 – 14u: lunch (ook vegetarisch) aangeboden door de organisatie 

 

 

 

 



14u – 15u30: 

 

Jessica L. A. Palmer (Universiteit Leiden):  

Hoe de dood ons scheidtHoe de dood ons scheidtHoe de dood ons scheidtHoe de dood ons scheidt: sociale status in postmiddeleeuws Aalst aan de hand van stabiele : sociale status in postmiddeleeuws Aalst aan de hand van stabiele : sociale status in postmiddeleeuws Aalst aan de hand van stabiele : sociale status in postmiddeleeuws Aalst aan de hand van stabiele 

isotopenonderzoekisotopenonderzoekisotopenonderzoekisotopenonderzoek    

 

Henk Hiddingh (VUhbs Zuid-Nederland): 

Kanttekeningen bij crematierestenonderzoek, in het bijzonder van het uKanttekeningen bij crematierestenonderzoek, in het bijzonder van het uKanttekeningen bij crematierestenonderzoek, in het bijzonder van het uKanttekeningen bij crematierestenonderzoek, in het bijzonder van het urnenveld Hofstarnenveld Hofstarnenveld Hofstarnenveld Hofstadededede----

KasteelstraatKasteelstraatKasteelstraatKasteelstraat    

 

Christophe Snoeck, Guy De Mulder, Martine Vercauteren, Mathieu Boudin & Dries Tys (Vrije 

Universiteit Brussel, Université Libre de Bruxelles, Universiteit Gent & Koninklijk Instituut voor 

het Kunstpatrimonium): 

CRUMBEL: Cremations, Urns aCRUMBEL: Cremations, Urns aCRUMBEL: Cremations, Urns aCRUMBEL: Cremations, Urns and Mobility nd Mobility nd Mobility nd Mobility ––––    Ancient population dynamics in BelgiumAncient population dynamics in BelgiumAncient population dynamics in BelgiumAncient population dynamics in Belgium    

 

Caroline Polet (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen):  

‘‘‘‘Onze evolutie, de moderne mens, ons lichaamOnze evolutie, de moderne mens, ons lichaamOnze evolutie, de moderne mens, ons lichaamOnze evolutie, de moderne mens, ons lichaam’’’’::::    de Galerij van de Mensde Galerij van de Mensde Galerij van de Mensde Galerij van de Mens    

 

15u30 – 16u30: bezoek aan de Galerij van de Mens en het museum 

 

16u30 – 18u: drink  

 

 

PraktisPraktisPraktisPraktischchchch    
 

Deelname is gratis. 

 

Het treinstation Brussel-Luxemburg ligt op 5 minuten wandelen van het museum. 

Parkeergelegenheid in de buurt is zowat onbestaande:    

https://www.naturalsciences.be/nl/museum/practical-information 

 

Contactpersoon: anton.ervynck@vlaanderen.be 

 

 


