
Dag van Belgische  
onderzoeksactiviteit  
in de Griekse wereld

De Belgische school te Athene organiseert een

Belgische School te Athene - Ecole Belge d’Athènes
Anagnostopoulou 79, 106 72, Athene / Athènes

Contact info:
dr. S. Soetens
03.294.78.21
ssoetens@ebsa.info
www.ebsa.info
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Filhelleense Belgen zijn en waren actief in het onderzoek 
van materiële, historische en milieugerelateerde docu-
mentatie van de Griekse wereld sinds de helft van de 19de 
eeuw. De uitdrukking ‘Griekse wereld’ omvat hier de  
geladen betekenis van het gebied waar de Griekse taal 
wordt of werd gesproken, waar Grieks-sprekende groepen 
koloniseerden, binnenvielen, of waar zij een handelspost 
hadden. De samenkomst van archeologen, geo-archeologen, 
historici, epigraphici en papyrologen, getuigt van een  
verscheidenheid in disciplines, die toelaat een meer  
volledig beeld te schetsen van de menselijke interactie in  
en appreciatie van het Oostelijk Mediterraan verleden. 
Met het programma van vandaag presenteren we enerzijds 
hoog gespecialiseerd en lokaal archeologisch onderzoek, 
terwijl anderzijds verscheidene archeometrische  
analyses beter inzicht verschaffen in de dynamiek van 
verleden landschappen, diëten en origine van materiële 
bronnen. De geschreven bron, indien ontcijferd, voegt het 
primaire, persoonlijke of propagandistische verhaal toe, 
dat, gezien door de historisch-kritische bril, onze inzichten 
in deze ‘Griekse wereld’ nog beter kan nuanceren.



Openingswoorden/Mots d’accueil
•	09:30-9:45
 A. Cahen-Delhaye, Directeur van de Koninklijke Musea voor Kunst 

en Geschiedenis - Directeur des Musées Royaux d’Art et D’Histoire, 
welkom/bienvenue

•	09:45-10:15
 Key-note speaker

•	10:15-10:30
 S. Soetens, Directeur van de Belgische School te Athene, 
 Belgian School at Athens: a history 

•	10:30-10:45	Koffie/Café

Sessie/Session	1: 
Kreta/la	Crète	(voorzitter/président	R.	Laffineur)	

•	10:45-11:30	
 J. Driessen (UcL) en/et I. Schoep (KULeuven), Fouilles à Sissi 

(Crète) 2007-2008; Opgravingen te Sissi (Kreta) 2007-2008

•	11:30-12:30 
 A. Tsingarida (ULB), Des couleurs pour les dieux: phiales  

polychromes et sanctuaires grecs
 D. Viviers (ULB), Mind the gap: la nécropole Nord d’Itanos
 N. Massar (KMKG-MRAH), La céramique hellénistique de la  

Nécropole Nord d’Itanos (Crète orientale): formes, productions  
et usages

•	12:30-14:00	Lunch

Sessie/Session	2:
Vasteland	en	Peloponnesos/Continent	et	Peloponnèse	
(voorzitter/président	A.	Cahen)	

•	14:00-14:30
 P. Marchetti (FUNDP), Enquête sur l’espace urbain d’Argos
 Chr. Flament en/et P. Marchetti (FUNDP en/et UcL),  

Le corpus monétaire d’Argos

•	14:30-15:30
 R. Docter (UGent), Thorikos terug op de kaart
	 R.	Laffineur	(ULg),	Recherches à Thorikos (Attique) 2005-2008

•	15:30-15:45	Koffie/Café

Sessie/Session	3:
Turkije,	Cyprus,	Egypte/Turquie,	Chypre,	Égypte
(voorzitter/président	J.	Driessen)

•	15:45-16:15 
 M. Waelkens (KULeuven), The multidisciplinary research at Sagalassos 

(SW Turkey) and in its territory

•	16:15-16:45
 K. Nys & V. Renson (VUB), Ongoing research at the Mediterranean 

Archaeological Research Institute

•	16:45-17:45
 K. Vandorpe (KULeuven), Greek private and official archives in  

Hellenistic Egypt
 W. Van Rengen (VUB), Documents in Greek from Roman sites in  

the Arabian Desert in Egypt


