VOORDRACHT “ARCHEOLOGIE IN ROESELARE” TE KORTRIJK 16-02-2012
Jos Vanackere

In de stemmige Cobergherzaal van de
Berg van Barmhartigheid, nu het
Erfgoedhuis in de OLVrouwstraat 45 te
Kortrijk, gaf Jozef Goderis, voorzitter van
de V.O.B.o.W., een voordracht onder de
titel “32 jaar archeologie in Roeselare
1979-2011”. De boeiende spreker kon
genieten van een luisterbereid publiek dat
heel aandachtig de met een powerpointpresentatie ondersteunde uiteenzetting
volgde. Na een korte inleiding door
Philippe Despriet, algemeen coördinator
van de stichting „Archeologie Zuid-WestVlaanderen‟, kon Jozef enthousiast van
start gaan.

4. Ring Noord Beveren (2005): 3
middeleeuwse afvalkuilen en een
Karolingische waterput.

De bodem van Roeselare was 40 jaar
geleden bijna totaal onbekend terrein. 32
jaar archeologisch onderzoek kan dit nu
deels blootleggen. Hier volgt een kort
overzicht van deze belangwekkende
archeologische activiteiten, waarvan de
verslagen zijn opgenomen in de WAK:

7. Sterrebos (2008), baggerwerken in
de vijver rond het kasteel:
oorlogsmateriaal en een marmeren
tegel, gered uit een afvalcontainer.

1. Bedrijventerrein Haven (1986-94):
Gallo-Romeinse
artisanale
nederzetting
met
o.a
een
dakpannenoven,
talrijke
waterputvondsten
(
ketel
in
bronsplaat ), een 10-tal munten
waaronder de mooie Antoninus
Pius (138-161), benen mesheft in
katvorm.

Ik onthoud vooral de beelden van de
oudste prehistorische vondsten:

2. Mandelstraat
(1997-2001),
vondsten uit de midden bronstijd
(2000-1500 voor Chr.): oudste
aardewerkscherven
ooit
in
Roeselare gevonden: een pot met
gekartelde rand en opgelegde
bandjes,
een
Karolingische
waterput.
3. Zilverberg
(2002-05):
oudste
nederzetting (2290-2130 voor Chr.)
ooit in Roeselare gevonden.
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5. Prins Albertstraat (2007): Goed ten
Vrouwenhove en later Sabbe‟s
Hof:
potscherven
12-13e
E,
majolicascherven en fragmenten
van
ander
aardewerk
als
steelpannen, schalen, steengoed
en een volledige oliekruik.
6. Ooststraat, Handelshuis Callebert
(2008): middeleeuws aardewerk
12-14 e E.

8. Oekene
(2009-11):
Dumoulin-Brics.

kleigroeve



Een convexe boordschrabber met
gewolkte patina (Baan RoeselareArdooie, 1985) volgens Prof. P.
Vermeersch te
linken aan de
Neanderthalers (-35000);



2
Tjongerspitsen
uit
de
Federmessercultuur uit het epipaleolithicum (-10.000), de eerste
gevonden nabij de Mandel op de
hoek van de Grote Markt in 1979;
de andere in het Sterrebos in
1996.



de spectaculaire vondsten uit de
kleigroeve
van
Oekene:
fragmenten van molaren van een
wolharige mammoet en van een
wolharige
neushoorn,
van
halswervels
en
dijbenen,
ruggenwervel van een wild paard
WAK 74 (2012)

(equus germanicus), hoornpit van
een
steppebizon,
het
middenvoetbeentje van een bruine
beer (ursus arctos): dit alles van
115.000-11.000 jaar geleden.


Ook
de
Gallo-Romeinse
kruikamfoor, 1ste Gallo-Romeinse
vondst
op grondgebied van
Beveren- Roeselare, kon menig
aandachtige toeschouwer bekoren.

Jozef schetst eveneens aan de hand van
de talrijke vondsten een beeld van het
toenmalige leven en de gangbare
activiteiten om in die soms barre late
ijstijden te kunnen overleven. Hoe leefden
die nomaden? Wat was hun voedsel? Hoe
waren ze gekleed? Op al die vragen
kregen we een afdoend antwoord
doorspekt
met
enkele
„smakelijke‟
anekdotes.
Hij vertelt verder nog de geschiedenis van
de opgravingen in 1979 op de Grote Markt
met de Stadshalle en het Belfort
opgetrokken eind 13e E, begin 14e E. in
gotische stijl. In de 16e E. verwoestten de
beeldenstormers het complex. Later
werden
ze
heropgebouwd
in
Renaissancestijl en ze verdwenen in de
17e E. tengevolge van een grote brand. De
fundamenten liggen nog steeds onder de
markt. Alles werd wel nauwkeurig
opgemeten en opgetekend.

Jozef Goderis aan het werk (Foto: M. Pype)

WAK 74 (2012)

Het was een boeiende en leerrijke avond,
in een historisch pand, te midden
geïnteresseerde en bijwijlen deskundige
toehoorders.
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