
De tentoonstelling Voorbij de horizon. Samenlevingen 
in Kanaal en Noordzee 3500 jaar geleden wordt georga
niseerd in het kader van het grens over schrijdend 
samenwerkingsproject “Boat 1550 BC” (Interreg IVa 
project  “2 Zeeën Seas Mers”).
Het project brengt zeven partners samen, uit Frank
rijk, Engeland en België: de Universiteit van Lille III en 
de Maison Européenne des Sciences de l’Homme et 
de la Société als lead partners ; Canterbury Archae
o logical Trust, Institut national des recherches en 
archéologie préventive, Canterbury Christ Church 
University, Universiteit Gent, Conseil général du Pas
deCalais en de stad BoulognesurMer zijn partners. 
Het project kreeg ook de steun van het Conseil 
général du NordPasdeCalais.
Verschillende activiteiten benadrukken de eenheid 
van de regio rond het Kanaal en de Noordzee:
 bouw van een replica op schaal 1/2 van de originele 

boot, om bepaalde werkhypotheses te toetsen
 drietalige rondreizende tentoonstelling, die na 

BoulognesurMer, nu ook Ename (december 2012 
tot mei 2013) en later nog Dover zal aandoen, met 
catalogus.

 vijf publieke lezingen in elk land tijdens de tentoon
stelling en verschillende colloquia in de drie landen.

 pedagogische ‘BOAT KITS’ waar, in drie talen, de 
resultaten van de tentoonstelling worden verwerkt, 
in samenwerking met leraren en onderwijzers uit 
de drie betrokken landen en met replica van enkele 
archeologische objecten.

Het avontuur    
van de BOOT

Praktische informatie

Een rondreizende tentoonstelling … 
van 30 juni tot 5 november 2012 
in het ChâteauMusée van BoulognesurMer (Frankrijk), 

van 16 december 2012 tot 26 mei 2013 
in het Provinciaal Erfgoedcentrum in Ename (België), 

van 1 juli tot 30 december 2013   
in het museum van Dover (GrootBrittannië). 

… met gratis toegang, 
gefinancierd in het kader van het project ‘BOAT 1550 BC’, door 
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling  en de Conseil 
régional NordPas de Calais. 

… in een prachtige omgeving, 
in het recent geopende Provinciaal Erfgoedcentrum, met een 
prachtig panorama op de archeologische abdijsite van Ename, en 
bovendien niet ver van de Provinciaal Archeologische Musea van 
Ename en Velzeke. 

16.12.12 > 26.05.13 (gratis toegang)
Provinciaal Erfgoedcentrum Ename
Lotharingenstraat 1, 9700 Ename (Oudenaarde)
tel. 09 360 67 16
do–zo 10:00–17:00 uur

Toegang: 
Met de auto? Volg de pijl naar de archeologische site - parking aan de andere kant 
van de straat.
Met het openbaar vervoer? Neem de trein tot in Oudenaarde en dan belbus 45 
(zone 71, halte 61 Enameplein) of bus 41 (Oudenaarde-Zottegem) tot aan het 
marktplein van Ename - van daar te voet. 

Voor meer informatie: 
http://www.oost-vlaanderen.be/public/cultuur_vrijetijd/cultuur/erfgoedcentrum/#.UI6iolE_izQ  
http://www.boat1550bc.ugent.be
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« Investir dans votre futur »
Programme de coopération

transfontalière 2007-2013
co-financé par l’Union européenne

(Fonds européen de 
développement régional)

« Investing in your future »
Cross-border cooperation

programme 2007-2013
part-financed by the European

Union (European Regional
Development Fund)

« Investeren in je toekomst »
Grensoverschrijdend

samenwerkingsprogramma
2007-2013 Medegefinancierd door

de Europese Unie(Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling)

De tentoonstelling “Voorbij de horizon. Samenlevingen in Kanaal en Noordzee 3500 jaar geleden” werd 
georganiseerd in het kader van het project « BOAT 1550 BC », dat 7 partners uit drie landen (België, 
Frankrijk en GrootBrittannië) groepeert : de Université Lille 3 en het Maison Européenne des sciences 
de l’homme et de la société,  de Canterbury Archeological Trust, het Institut national de recherches 
archéologiques préventives, Canterbury Christ Church University, de Universiteit Gent, de Conseil général 
PasdeCalais en de stad BoulognesurMer.
Het project geniet tevens van een cofinanciering van de Conseil  régional NordPasdeCalais

archeologische
tentoonstelling

Erfgoedcentrum Ename
gratis toegang

16 december2012
26 mei2013



Een uitzonderlijke
 archeologische vondst … 

Dover, september 1992, rond de middag: tijdens 
graaf werkzaamheden in de stad komen op zes meter 
diepte een aantal houten planken bloot te liggen. 
De aanwezige arche o logen herkennen de restanten 
meteen: het is een boot “met genaaide boorden”. 
Typisch voor de vroegste zeevaart in het Kanaal en de 
Noordzee.

De ontdekking is uitzonderlijk. In minder dan een 
maand tijd wordt de boot opgegraven, waarna ze wordt 
overgebracht naar het archeologisch museum voor 
onderzoek. De boot dateert van rond het jaar 1550 
voor onze tijdrekening, en is daarmee één van de 
oudste boten in Europa. Het is zeker de best bewaarde, 
complex gebouwde boot: gemaakt uit eikenhouten 

Een tentoonstelling 
                     over de bronstijd …

De tentoonstelling is opgesteld rond het concept van een 
reis, door de tijd en over de zee. De reis gaat langs zeven 
hoofdstukken: de regio KanaalNoordzee, de boot, de 
gespecialiseerde ambachten, reizen en uitwisselingen, het 
dagelijkse leven, bewoning, en funeraire praktijken in de 
bronstijd.

De tentoongestelde objecten werden gevonden in Noord
Frankrijk, Vlaanderen en het zuiden van Engeland. De 
meerderheid ervan werd ontdekt in de laatste twee 
decennia, meestal tijdens noodopgravingen. Er zijn niet 
alleen objecten uit het dagelijkse leven; ook uitzonderlijke 
stukken worden tentoongesteld: prestigewapens en 
vooral gouden sieraden. Hun gelijkenissen in techniek en 
versiering zetten de praktische kennis die de goudsmid en 
de bronssmid zowat 3500 jaar geleden al bezaten in het 
licht.

… met gevoel en spel
De tentoonstelling toont ook een reeks interactieve 
opstellingen die u onderdompelen in de bronstijd langs de 
oevers van het Kanaal en de Noordzee. Ze zijn uitzonderlijk 
geschikt voor de jongsten onder ons: een telraam over de 
generaties heen, een dendrochronologisch spel, geurdozen, 
puzzels, beeldspellen, en films over opgravingen, over 
de reconstructie van de boot, over bronsgieten, en over 
archeologen, carpologen (specialisten van plantenresten) en 
de archeozoölogen (specialisten van dierenresten).

Een kinderboek vergezelt de kinderen tijdens hun bezoek. 
Een wedstrijd voor jongeren tussen 6 en 15 jaar laat toe om, 
na het bezoek, hun kunstenaarstalent en hun verbeelding 
over de bronstijd te tonen.

Rond de 
tentoonstelling

planken die met pinnen en plantaardige koorden aan 
elkaar werden gehecht, en met naden die waterdicht 
werden gemaakt met was en mos.

De boot werd door haar gebruikers gedemonteerd 
achtergelaten; ook de voorsteven ontbreekt. 15 jaar lang 
werd ze door een internationaal team van specialisten 
bestudeerd. De gerestaureerde boot wordt sinds 1999 in 
het museum van Dover tentoongesteld. In 2011, ten slotte, 
wordt een valorisatieproject op touw gezet rond de boot en 
de vondsten uit haar tijd: de brons tijd.

Deze “Dover boat”, in de vorm van een reconstructie 
op schaal 1/2, vormt nu de kern van een op mer ke lijke 
internationale en rond reizende tentoonstelling.

De boot De tentoonstelling

The old cliché remains tena-
cious and it is not uncommon 

to imagine our ancestors dressed 
only in animal skins. Nothing is 
further from the truth. 3,500 years 
ago, fabrics were made from  
fibres derived from agriculture  
or wild plants. Poorly preserved  
in the Transmanche zone,  
their existence is known  
by the loomweights that weighed 
down the warp threads. Clothing, 
varying according to individual 
and circumstance, was comple-
mented by varied and sometimes 
exceptional ornaments: bracelets,  
torcs, belts, rings and spiral 
greaves show that both men and 
women could look good. Once 
again, the forms of this jewellery 
emphasise the strong links  
between the coasts on either side 
of the Channel.

La légende est parfois tenace  
et il n’est pas rare d’imaginer 

nos lointains ancêtres vêtus 
uniquement de peaux de bêtes. 
Rien n’est plus faux.  
Il y a 3 500 ans, des tissus étaient 
confectionnés à partir de fibres  
issues de l’agriculture  
ou de plantes collectées dans  
la nature. Mal conservés dans l’aire 
transmanche, ils sont attestés grâce 
aux pesons des métiers à tisser  
qui lestaient les fils de trame.  
Les vêtements, différents selon 
les individus et les circonstances, 
étaient complétés par des parures 
variées et parfois exceptionnelles : 
bracelets, torques, ceintures,  
anneaux, jambières à spirales  
montrent que les femmes  
et les hommes savaient se faire 
belles et beaux. Une fois encore, 
les formes de ces bijoux soulignent 
des affinités fortes sur les rives de 
la Manche et de la mer du Nord. 

Legendes kunnen hardleers zijn 
en het is niet uitzonderlijk dat 

men onze verre voorouders  
voorstelt alleen gekleed in pelzen. 
Niets is minder waar. 3500 jaar  
terug werden stoffen gemaakt met 
vezels die door de landbouw werden 
geproduceerd of in de natuur 
werden verzameld. Ze zijn echter 
slecht bewaard in onze regio’s:  
we kennen ze vooral dankzij de 
weefgewichten die de inslagdraden 
aanspanden. Kledij verschilde 
naargelang de persoon en de  
omstandigheden; ze werd soms  
aangevuld met gevarieerde en soms 
uitzonderlijke sieraden: armbanden, 
torques, riemen, ringen en been- 
sieraden tonen dat vrouwen en  
mannen zich graag mooi maakten. 
Ook hier wijzen de gelijkenissen  
tussen deze sieraden op de nauwe 
banden tussen beide oevers  
van het Kanaal en de Noordzee.

en fr nl

Clothing and Ornament
Vêtement & parure

Kledij en smuk

Lezingen
In het kader van de tentoonstelling worden een aantal 
avondlezingen voor het brede publiek aangeboden. 
Deze lezingen, over diverse thema’s die in de tentoon
stelling aan bod komen, worden uitgewerkt door 
specialisten, en zullen in Gent plaatsvinden. 
Tevens voorzien we enkele ‘aperitieflezingen’ in het 
Provinciaal Erfgoedcentrum zelf, op zondag om 11u.
Meer informatie op http://www.boat1550bc.ugent.be/

Wedstrijd
‘Beeld je  de bronstijd in’: dat is het thema van de 
wedstrijd die voor jongeren tussen 6 en 15 jaar wordt 
georganiseerd. Je kan zowel individueel als in groep 
deelnemen. Je mag iets schrijven, tekenen of zelf 
creëren. Er zijn mooie prijzen te winnen.

Tentoonstellingscatalogus
De catalogus Voorbij de horizon. Samenlevingen in 
Kanaal en Noordzee 3500 jaar geleden biedt diverse 
syntheses aan, evenals kleinere notities over onuit
gegeven archeologische sites die van groot belang 
zijn voor de geschiedenis van deze Euroregio 3500 
jaar geleden. 
De catalogus werd uitgegeven door de uitgeverij 
Somogy, en is beschikbaar in drie talen. 168 pagina’s, 
23 euro.

Detail van de boot (Musée de Douvres) © G.Naessens/BOAT1550BC De boot in het museum van Dover © A. Lehoërff/BOAT 1550 BC
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 Gebruik van een maalsteen (Musée de Douvres) © G.Naessens/BOAT1550BC Eén van de armbanden van het dépot van Bexley (British Museum) 
© G.Naessens/BOAT1550BC
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