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Persbericht 

  

Demonstratie van experimentele archeologie : reconstructie en 

gebruik  van een oud-Egyptische metaaloven.  

  

Op donderdag 18 oktober heeft een Belgisch onderzoeksteam (EACOM- Egyptian 

and African Copper Metallurgy) in primeur een oud-Egyptische smeltoven in 

gebruik genomen op de terreinen van Archeosite in Aubechies, zoals die gebruikt 

werd voor de productie van bronzen katten- en Osirisbeeldjes.  

Deze oven is een reconstructie van een Egyptisch model dat dateert uit de 

klassieke Kerma-periode (18e- 16e v. Chr.). Het is de eerste keer dat hij wordt 

geactiveerd en bestudeerd. 

Het doel van dit onderzoek in de experimentele archeologie is het bestuderen van 

de structuren en het begrijpen van de handelingen en de beheersing van de 

techniek door de ambachtslui in het verleden. Daarnaast is er ook de valorisatie 

van de Egyptische artefacten die bewaard worden in het Museum Kunst & 

Geschiedenis te Brussel. 

Het onderzoekscentrum EACOM bestudeert de oude processen van de 

kopermetallurgie in het faraonische Egypte en Afrika. Dit onderzoek wordt 

uitgevoerd door een multidisciplinair Belgisch team, in samenwerking met 

verschillende Europese musea en universiteiten.   

Hun iteratieve methodologie combineert voortdurend 3 disciplines: de archeologie, 

de archeometrie en de experimentele archeologie. Deze multidisciplinaire aanpak 

wordt binnen EACOM verzekerd door te werken in teamverband. Aan het 

onderzoeksproject betreffende de verlorenwastechniek werken verschillende 

instellingen samen: het Ägyptisches Museum Bonn, het Museum Kunst & 

Geschiedenis te Brussel, de KU Leuven en de UGent.  

Dankzij eerdere studies van de unieke Egyptische gietmallen die bewaard worden 

in het museum in Bonn, zijn de productiestadia en de verschillende lagen van elke 

antieke mal gereconstrueerd.  

µ-CT-scans, uitgevoerd door de UGent en Berlijn, maken het mogelijk om de 

structuur van de gietmallen te meten en te begrijpen, zonder de oude modellen te 

beschadigen. De KU Leuven voerde specifieke analyses uit voor het aanvullen van 

de technische gegevens over de was en de samenstelling van elke kleilaag. 

De gereconstrueerde oven op de Archeosite van Aubechies bevestigt de 

hypothesen van het team dankzij de experimentele archeologie.  Bovendien is dit 

instrument innovatief in de zin dat het de onderzoekers kan helpen bij toekomstige 

opgravingen van dit soort oven en bij de interpretatie ervan. 



Het onderzoek van EACOM loopt voorop in zijn vakgebied, de experimenten die 

plaats hebben gevonden op 18 oktober waren een primeur. Het werk van de 

EACOM-archeologen in Aubechies maakt deel uit van een ruimer project waarvan 

de ultieme visie is om de methoden en uitdagingen van de kopermetallurgie in het 

oude Egypte te begrijpen. 

Het verloop van een dag experimenteren  

De dag begint met het aansteken van de oven. In de wasoven staan de mallen in 

klei om de was die ze bevatten te verwijderen, vandaar de term 

verlorenwastechniek. Dit is een langzaam proces waarbij continu brandstof wordt 

toegevoegd in de oven. Wanneer alle was tot in de kleinste hoeken verwijderd is, 

zijn de gietmallen klaar voor gebruik. In de smeltoven wordt een smeltkroes met 

brons verhit. De vuurrode smeltkroes wordt uit de oven gehaald om het vloeibare 

brons in de mallen te gieten. 

  

Het unieke aspect van het werk en de doelstellingen ervan 

Wat de archeologen van EACOM eind oktober hebben gedaan was ongekend, in 

die zin dat er nooit eerder geëxperimenteerd is met het gebruik van een was-oven 

met afgesloten ruimte zoals die van Kerma. Het belang van dit onderzoek is niet 

enkel het beter begrijpen van het productieproces, maar ook om deze kennis te 

integreren in een breder begrip van het hele economische systeem in de oudheid. 

Het doel is het realiseren van de volledige productieketen van oud koper: van zijn 

reductie tot de vervaardiging van metalen artefacten. 
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