Tumulus ontdekt nabij kasteel d'Exaerde - 31/10/2007

STEENOKKERZEEL - Heemkring ter Ham is er na
grondig onderzoek zeker van dat de grondhoop aan het
kasteel d'Exaerde in Humelgem, een authentieke
tumulus of grafheuvel is. Specialisten geloven dat de
tumulus meer dan 4.000 jaar oud is.
Vele jaren was de grondhoop aan het kasteel
d'Exaerdse in Humelgem een raadsel voor de leden van
Heemkring Ter Ham. Men wist alleen dat die in het
verleden voor een deel was afgegraven.
'We wilden er echter meer over te weten komen en hebben dan de hulp ingeroepen van
specialisten,', zegt heemkring voorzitter Georges De Rons.
Grafkamer
Er werd beroep gedaan op specialisten in het opsporen van water, metalen, leylijnen en
aardstralen. Vorige week werd de site grondig onderzocht met behulp van een lecherantenne.
'Dat is een instrument dat werkt als een tv-antenne. Door het in te stellen op een bepaalde
frequentie kunnen er stralingen mee worden opgespoord. Vrij vlug kon men vaststellen dat de
top van de heuvel zich op een kruising bevindt van sterke aardlijnen. De energie die daar vrij
komt ligt zeer hoog', legt Georges de Rons verder uit.
Omdat geweten is dat onze voorouders hun monumenten nooit zomaar lukraak plaatsten,
maar integendeel plekken op zochten waar veel energie vrijkwam, groeide bij de heemkring
de hoop iets heel ouds te ontdekken.
'Toen we ook de aanwezigheid van paalgaten, een ingang en van een holte of kamer, konden
identificeren, was het klaar en duidelijk dat het om een tumulus ging, een grafheuvel die naar
de specialisten ons vertelden, meer dan 4.000 jaar oud is', zegt Georges DeRons.
Uit dat onderzoek bleek ook dat er in de tumulus drie mensen begraven lagen, twee van het
mannelijke geslacht en een vrouw. De lecherantenne reageerde trouwens ook op de
aanwezigheid van koper en brons. Het kan dus best dat er oude munten en
gebruiksvoorwerpen, of wapens begraven liggen. Of de heemkring daar intensiever naar op
zoek gaat is nog geen uitgemaakte zaak.
Heemkring Ter Ham is wel echt fier dat ze door haar inspanningen en opzoekingen deze
tumulus aan het geschiedkundige patrimonium van de gemeente heeft kunnen toevoegen.
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