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GIFT PRIVATE ARCHEOLOGISCHE COLLECTIE
WENDUINE I
Hendrik Hameeuw
__________________________________________________________________________
In de week van 4 juli 2022 nam Chantal Demuynck contact op met Jozef Goderis (voorzitter
V.O.B.o.W.) betreffende hun doorheen verschillende jaren aangelegde archeologische
collectie van de familie. Chantal schept meteen duidelijk over de reden van haar telefoon aan
Jozef; samen met haar man, Aubin De Turck, hebben ze beslist om deze collectie te schenken
aan de V.O.B.o.W. en ze vraagt of de V.O.B.O.W. dit zou aanvaarden en of deze collectie
zodra mogelijk te plaatse in het ouderlijk huis te Wenduine kan worden komen bekeken.
Chantal is ook meteen duidelijk dat het over een bijzonder interessante collectie gaat. Jozef
neemt hierop meteen contact op met Hendrik Hameeuw (V.O.B.o.W. bestuurslid en
conservator van het RAMS te Waarmaarde) om dit bezoek te regelen, en op 11 juli trekken ze
samen met Maria Pype (echtgenote van Jozef) naar de Duinhelmlaan te Wenduine.
Bij aankomst te Wenduine staan mevrouw en
meneer Demuynck-De Turck ons reeds op
het afgesproken uur aan de deur op te
wachten. Na een hartelijke ontvangst verduidelijken ze meteen dat ze hun collectie om
persoonlijke redenen sneller dan ze vroeger
ingeschat zouden hebben, nu aan een
archeologische vereniging willen schenken,
nadrukkelijk liefst als één geheel en alles in
één keer. Ze hebben vooral bijzonder goede
herinneringen aan Etienne Cools, oudbestuurslid V.O.B.o.W. en samen met enkele
anderen mede-pionier van de archeologie
van de Vlaamse Kuststreek, die hen op
verschillende momenten in de jaren 19701980 bijstond met de nodige raad en daad.
Ook Jozef bleek bij één van die gelegenheden aanwezig.
Al snel worden Jozef, Maria en Hendrik van
de keukentafel, naar de kelder en naar de
zolder geleidt. Op deze plaatsen staan zowel
kleine als grote dozen, toonkasten met
gereconstrueerd aardewerk en zelfs een
heuse mooi in elkaar gestoken dubbele
houten ladekast waarbij elke schuif uitgeselecteerde ensembles aardewerk of
andere archeologische vondsten bevatten. Al
snel valt de opmerking dat de auto waarmee
we naar Wenduine gekomen zijn, een Mazda
3, niet zal voldoen om de collectie te
transporteren, toch niet als de passagiers niet
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van zin zijn met het openbaar vervoer terug
huiswaarts te gaan.
Uiteindelijk werd op 22 juli 2022 de volledige
collectie door de V.O.B.o.W. als gift in
ontvangst genomen. Alles werd toen te
Wenduine met de nodige voorzichtigheid en
inpakmaterialen in euronormkisten samengebracht. Eveneens nam de V.O.B.o.W.
daarbij ook de bescheiden archeologische
boekverzameling van Aubin in ontvangst,
waarin hij op talloze plaatsen notities maakte
en waarin ook vaak notitiebladen zitten met
resultaten van zijn eigen onderzoek dat hij
naar aanleiding van de vondsten uitvoerde.
Wenduine Strand
Tijdens ons gesprek rond de keukentafel
wordt gefocust op de totstandkoming van de
collectie. De hoeveelheid doet alvast uitschijnen dat de inspanningen van de familie
De Turck-Demuynck niet één van korte adem
geweest kan zijn. Zowel Aubin en Chantal
nemen meteen de geïnteresseerde spanning
weg, alles komt van dezelfde locatie. Tijdens
dagelijks/wekelijkse wandelingen op het
strand van Wenduine op 600m van het
ouderlijk huis van Chantal, gesitueerd tussen
het westelijke uiteinde van de dijk van
Wenduine tot ongeveer aan de locatie van
wat lokaal tot op vandaag bekend staat als’
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de Cabane1’ (i.e. verder richting De Haan),
hebben ze met hun gezin jaren lang
opgeraapt wat ze zagen liggen. Aubin weet
het precies te beschrijven: “Om de zoveel tijd,
naargelang de werking van de getijden, de
wind, na een springtij of na doordeweekse
voorjaars- of najaarsstormen waren er stroken zand verdwenen en kwamen pakketten
veen en klei bloot te liggen. De vele archeologische vondsten staken steevast met een
klein deel door het water blootgewassen uit
vooral de kleilagen en in mindere mate in het
veen. Eenmaal je wist waar je op moest
letten, was het kinderspel en zag je de vele
fragmenten, voornamelijk aardewerk en botresten van dieren, overal uit de klei steken.”
Het exacte jaar waarin deze wandelingen
veranderden in archeologische waarnemingen en het verzamelen van al deze
archaeologica kon niet meer precies bepaald
worden, maar het moet “ergens midden de
jaren 1970 geweest zijn, vrij kort na de
geboorte van onze oudste zoon”. Het einde
van deze activiteiten kwam er nadat het
strand systematisch met zand opgespoten
werd en waardoor deze veen- en kleilagen
niet meer bloot kwamen te liggen. “Dit was
ergens midden de jaren 1980,2 maar we
hebben nooit genoteerd wanneer dat juist
was.” Dit geeft dus aan dat de familiecollectie
over een periode van ongeveer 10 jaar
opgebouwd werd.
Aubin en Chantal specifiëren nog verder de
locatie waar alles door deze jaren gevonden
werd, telkens weer in diezelfde zones. Ze
beschrijven de huidige lijn van de duinengordel langs de strandzijde: “De betreffende
stroken bevonden zich op het strand, van aan
de dijk waar nu het fiets-/voetpad op loopt, tot
en met het laagwater, waarbij de concentraties vondsten dicht bij de duinen lager
waren dan in de richting van de waterlijn bij
eb. Er waren twee zones (zie Fig. 6): één (A)
ter hoogte waar de duinengordel licht afbuigt
richting het binnenland en een tweede (B)
dichter bij Wenduine.” In zone A werd het
Dit was destijds een vissershut op het strand,
aan de voet van de duinen aan de kant van de
zee, waar ook iets te drinken aangeboden werd,
binnenin deed het zelfs dienst als museum over
lokale zeevaart en visserij. Vandaag staat
ongeveer op de zelfde locatie ‘Chalet Westhinder’,
1
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grootste deel van de collectie aangetroffen en
betrof het voornamelijk materiaal uit de
Romeinse periode. In zone B betrof het vooral
Middeleeuws materiaal, en eerder uitzonderlijk Romeins. Vandaag komt het opgespoten
zand tot aan de bovenrand van de gebetonneerde dijk met wandelpad. Chantal en Aubin
schatten dat de horizon met de klei- en
veen/lagen daar minimum 5m lager lag/ligt.
Een interessante opmerking betreft ook de
beschrijving dat “de veenlagen in carré en
stroken” lagen, dus met duidelijke rechte
lijnen; en dus effectief geïnterpreteerd kon
worden als deels afgestoken. Dit past ook in
de beschrijving dat in sommige gevallen eerst
de kleilagen en dan weer de veenpakketten
onmiddellijk onder het weggespoelde zandpakket lagen.
De locatie van deze strandsites komt overeen
met de hieronder beschreven zone van
Wenduine I. Prof. Thoen (UGent) situeert
deze site rond kilometerpaal 43 (Thoen 1978,
110). Al is het vandaag niet meer te achterhalen waar deze kilometerpaal 43 op de
Koninklijke Baan in de jaren 1970-80 stond,
toch linkt een “taak voor het vak oefeningen
Pre- & Protohistorie in opdracht van
Professor Dr. H. Thoen” uit 1996/97 door
student David Kneuvels dat de vondstplaats
van Aubin en Chantal daar effectief mee
samenvalt. In deze taak behandelt David
namelijk ook 4 van de benaamstempelde
terra sigillata vondsten van de familie De
Turck-Demuynck. Daarbij wordt eveneens
aangehaald dat deze “rond kilometerpaal 43”
gevonden werden (Kneuvels 1996-97, 8).
De collectie
Reeds bij de eerste aanschouwing van de
vele vondsten, en zeker in de optiek dat ze
allen gevonden werden op een beperkt
oppervlakte, is hun spreiding in de tijd
duidelijk. De met zekerheid te dateren
vondsten uit de Romeinse periode stammen
een in steen opgetrokken brasserie op het strand,
uniek voor de Belgische kust.
Dit ligt in de lijn van de opmerking in Gheysen,
Vanhoutte, De Clercq 2014, 9, die aangeeft dat tot
1984 deze horizont effectief geregeld bloot kwam
te liggen.
2
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hoofdzakelijk uit de 1ste-2de eeuw; daarnaast
bevat de collectie evengoed aardewerk uit de
Middeleeuwen en Post-Middeleeuwse tijden.
Dat is een tijdsspanne van minimum 15
eeuwen. Zoals aangegeven betreffen de
vondsten voornamelijk aardewerk en ook
voor een deel dierenbeenderen. Maar daarnaast zitten ook ledervondsten en uitzonderlijke trof de familie ook Romeinse munten
en zelfs enkele fibulae aan. De munten zijn
geslagen onder keizers Marcus Aurelius en
Caracalla. Chantal geeft ook nog aan dat ze
niet alles opraapten. Zo behoren er maar
enkele fragmenten (Romeins) bouwaardewerk tot de collectie (o.a. imbrex). Maar
wegens hun gewicht en hun repetitieve
typologie, lieten ze de meeste van dergelijke
fragmenten liggen waar ze aangetroffen
werden; waarbij nog de opmerking: “het
waren er veel.”
Het Romeins aardewerk betreft zowel (veelal)
ruw lokaal gebruiksaardewerk (of kustaardewerk), al dan niet met eenvoudige versieringen waaronder aangebracht met kam,
als een brede variatie aan importwaar.
Daarbij kan vooral genoteerd worden: Arraswaar, IJfelwaar, kruikwaar, mortaria, amforen, dolia, allerhande geverfd aardewerk en
terra sigillata.
Archeologische waarnemingen
De archeologische vondsten van de familie
De Turck-Demuynck zijn geen geïsoleerd
verhaal. Reeds meer dan twee eeuwen zijn er
archeologische waarnemingen gemaakt op
het strand van Wenduine. Op zich geen
uitzondering langs de volledige Noordzee
kust, maar voor Raversijde-Mariakerke en
Wenduine zijn de meldingen zo talrijk dat ze
reeds lang mee aan de basis liggen om op
beide locaties een nederzetting te suggereren
(Thoen 1978, 66; Pieters e.a. 2010, 192).
Recentelijk is daar ook nog vlakbij een site
met nederzettingssporen te De Haan
bijgekomen, dit eveneens op basis van
waarnemingen in de jaren 1970 op het strand
en het daar toen verzameld aardewerk
(Verwerft e.a. 2022). Deze archeologische
waarnemingen zijn allen gelokaliseerd in de

zogenaamde intertidale zone (intergetijdengebied: bij hoogtij onder water, boven water
bij laagtij) van ons kustgebied. Maar ook net
achter de huidige duinengordel en in de
nabijgelegen Polders rond Wenduine werden
er op verschillende plaatsen sporen uit de
Romeinse tijd en Middeleeuwen aangetroffen. Daar hangen twee belangrijke werkhypothesen aan vast: A. de verschillende
locaties met vondsten uit de Romeinse tijd te
Wenduine duiden samen op de aanwezigheid
van een vicus met ‘handels-karakter’; en B.
dat de belangrijke weg die vanuit Bavai over
Blicquy en Kerkhove naar de kust liep, dat
deze finaal uitkwam op Wenduine (Mertens
1967; Thoen 1979, 112 en 205).
De reconstructie van een Romeinse vicus te
Wenduine berust op het groot aantal vondsten verspreid over een redelijk groot
oppervlakte. Prof. Thoen reconstrueert deze
vicus rond de vondstsplaatsen Wenduine I
(strand westelijk v. centum), Wenduine II
(Ringlaan oostelijk v. centrum), Wenduine III
opgesplitst in A & B (te kleigroeve 2km
zuidoostelijk centrum), Wenduine IV (net
westelijk vaargeul Blankenberge)3 en
Wenduine A (te Wenduine zonder plaatsbepaling). Alles samen is dat een gebied van
gemakkelijk 5km² (de uitstrekking in de
richting van waar nu de zee ligt, valt moeilijk
te bepalen), wat op zich mogelijk wel te veel
om louter aan één landelijke vicus toe te
schrijven. Waar het centrum of de limieten
van een dergelijke vicus zich zou kunnen
bevinden, blijft dan ook onduidelijk. Nergens
werd over een groot oppervlakte te Wenduine
opgravingen uitgevoerd en konden dus
nederzettingssporen uitgebreid bestudeerd
worden. Wel werden er overal geïsoleerde
indicaties voor dergelijke bewoning aangetroffen tijdens toevalsvondsten en prospecties. Zo ook op de strandsite van
Wenduine I (o.a. Thoen 1976 & 1977; CAI
70226
&
70795),
waar
oude
bewoningshorizonten beschreven worden en
onderzocht werden. Bij deze opgravingen
werd een brede variatie aan 2de-3de eeuws
lokaal en import vaatwerk gevonden, soms
ook samen met andere archaeologica zoals
bijvoorbeeld een zilveren denarius (Faustina

Mogelijk ligt deze locatie net iets te ver van de
andere gekende locaties om ook effectief bij de
vicus te kunnen rekenen.
3
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I). Gheysen, Vanhoutte, De Clercq 2014
interpreteren deze horizon als de humuslaag
als restant van een Romeinse nederzetting.
Het totaal aantal gemaakte archeologische
vondsten te Wenduine is wel degelijk aanzienlijk en springt er ook ten aanzien van
andere sites uit. Reeds in 1963 in het
repertorium van oudheidkundige vondsten
opgesteld door Monique Bauwens-Lesenne
is de sectie over Wenduine bijzonder uitgebreid. Naast talloze meldingen van bestempeld vaatwerk in terra sigillata vat ze onder
meer enkele vroege vondsten alsvolgd
samen: “Sporen van twee Gallo-Romeinse
nederzettingen werden gevonden in 1895
door A. de Loë (red. Baron Alfred de Loë) en
nadien in 1904, 1909 en 1910 onderzocht
door de Opgravingsdienst, op het strand (red.
CAI70795), in een zwarte humuslaag; talrijke
fragmenten van tegulae, w.o. een met indruk
van een hondenpoot, imbrices, scherven van
preromeins en Romeins vaatwerk, w.o. terra
sigillata, gewichten, voor visnetten en talrijke
dierenbeenderen werden verzameld.”

1 - Pot in lokaal kustaardewerk uit de verzameling van
J. Maertens (nu te STAM-Gent, nummer: 01426), met
vingertopindrukken op lip en schouder en
kamversiering, gevonden bij ‘opgravingen’ op het
strand te Wenduine (afbeelding erfgoedinzicht.be).

2 - Bord in terra sigillata (Dragendorff 36) met
barbotine bladmotief, naamstempel van "MINVTVS F"
(=Minutus), van GUM-UGent (nummer:
AMUG_00031), afbeelding erfgoedinzicht.be,
Maertens de Noordhout 1938, 95-96: 51) afkomstig uit
Wenduine.4

3 - Schaal in terra sigillata (Dragendorff 18/31),
gedeeltelijke naamstempel van " CA…VSF"
(=Cassius), van GUM-UGent (nummer:
AMUG_00038), afbeelding erfgoedinzicht.be,
Maertens de Noordhout 1938, 95-96: 53), afkomstig uit
Wenduine.

Bij graafwerken aan een villa aan de Ringlaan
(CAI70020, Wenduine II) werd Romeins
aardewerk aangetroffen, idem voor enkele
locaties in de polders net buiten de huidige
bebouwde kom, te CAI75184 betrof dit
zogenaamd regionaal kustaardewerk. Te CAI
75185 (in de zone rond een middeleeuwse
site met walgracht) werden fragmenten
Midden-Romeinse aardewerk bij het ploegen
aangetroffen. Dat betrof ook een houten balk
die in de top van een veenbank zat, en die
geïnterpreteerd werd als mogelijks afkomstig
van een Romeins schip. Eveneens in de
Polders, pal ten zuidoosten van Wenduine
(CAI208150, zone Wenduine III) werd tijdens
een prospectie een redelijk grote en
gevarieerde hoeveelheid aardewerk te dateren in de 2de eeuw in een kleilaag gevonden.
Mogelijk betreft dit een geërodeerde kleiafzetting van de vlak ernaast aangetroffen
oeverwal. Door de hoeveelheid aardewerk
kan zo een kleine nederzetting op deze
oeverwal gesuggereerd worden, doch zijn

Maakte reeds deel uit van de collectie M. Jos.
Van Heurne, eind 18de, begin 19de eeuw.
4
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daar geen effectieve bewoningsporen voor
om dit ten volle te staven.
Meer concrete, althans zo bij ontdekking
gedetermineerde, bewoningsporen, betreffen
de vondst van een houtbouw waarbij ook een
laag tegulae en imbrices geassocieerd
werden. Deze wijzen op een typisch Romeins
dakbedekking en dus vermoedelijk effectief
een gebouw (CAI75182). De vondsmelders
(dit gebeurde tijdens WOI, en werd aldus in
het Oorlogstijdschrift van het Duitse
Marinekorps gepubliceerd, Unverzagt 1917)
noteerden ook dat er rond deze locatie
Romeins geïmporteerd en lokaal aardewerk
gevonden werd, en ook veel dierenbeenderen en eiken balken. Deze vondst lag
meer oostelijk, richting de zone van Wenduine IV, ter hoogte van camping Esmeralda.

ongeschonden urne-vormige pot. Het andere
betrof een inhumatiegraf van een kind.
Eveneens op deze locatie bevatte een
afvallaag scherven uit de 2e en 3e eeuw. De
aanwezigheid
van
grote
aantallen
archeologisch materiaal uit diezelfde periode
werd ook meer recentelijk bevestigd door het
vooronderzoek naar aan-leiding van de
transformatie van deze klei-putten naar
natuurgebied. De conclusie was dat eenmaal
onder 2,6m TAW dat dit gebied een ‘hoge
archeologische waarde’ heeft (Gheysen,
Vanhoutte, De Clercq 2014).

5 - Vaatwerk uit kindergraf Wenduine IIIA, links
geverniste zandbestrooide beker en rechts terra
sigillata kom (Dragendorff 33) (Tips 1956: pl. IV).

Deze aanwezigheid van bewoning kan nog
verder onderbouwd worden door de ontdekking van enkele ‘graven’, beiden in de
zone van Wenduine III (Trips 1956) een
gebied waar toen aan kleiwinning gedaan
(Steen-bakkerij
Vandercruysse).
Deze
werden onder meer te Wenduine IIIA
aangetroffen in een veenlaag (CAI70800), de
ene betrof een brandrestengraf met goed
bewaarde en duidelijk te dateren MiddenRomeins import aardewerk met vlakbij een

Op basis van dit alles staat de huidige
synthese voor Wenduine in de GalloRomeinse periode kort als volgt uitgeschreven in het Inventaris Onroerend
Erfgoed voor Wenduine: “Diverse archeologische vondsten staven het bestaan van
een belangrijke Gallo-Romeinse nederzetting
(1ste-3de eeuw) die zich vanaf 70 na Christus
ontwikkelt uit vier bescheiden woon(vissers?)-kernen. Vanaf het einde van de 2de
eeuw smelten deze nederzettingen samen tot
één grote agglomeratie5 met handelsfunctie
die een bloeiperiode beleeft in de 2de-3de
eeuw. Voor de Gallo-Romeinse periode vormt
Wenduine samen met Oudenburg en Brugge
een van de belangrijkste vindplaatsen aan de
kust.”6 Verder wordt nog benadrukt dat op
basis van de archeologische bewijzen, zoals
op zoveel locaties doorheen het Menapische
gebied, deze Gallo-Romeinse aanwezigheid
rond 270 verdwijnt.

Bij deze stelling moet dus wel nog steeds een
vraagteken geplaatst worden, in hoeverre dit

ganse gebied ‘één grote agglomeratie’ was, dat
moet archeologisch nog uitgeklaard worden.

4 - Urne-vormige pot met knobbels en versiering met
vlechtpatroon op de schouder (Trips 1956: pl. IV),
Wenduine IIIA.

5

6
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Uiteindelijk maakt Wenduine wel een
doorstart, waarbij vanaf de Frankische
periode steeds meer archeologische sporen
zijn opgedoken. Aanvankelijk nog steeds in
een schorrengebied waarbij net als tijdens de
Gallo-Romeinse periode zeer waarschijnlijk
geen of enkel zeer primitieve al dan niet
tijdelijke dijken bestonden. Stapsgewijs
voltrok zich uiteindelijk de inpoldering en
ontwikkelde zich zeker vanaf de 11de eeuw

een dorpskern met daarrond verschillende
boerderijen, al dan niet met walgracht.
Historische bronnen onderschrijven dit beeld
uitvoerig en geven ook aan dat de bevolking
voornamelijk op de visserij toegespitst waren,
onder meer met een vissersvloot bestaande
uit vele tientallen boten (Verduyn 1960;
Monteyne & Vandaele 2008). De Middeleeuwse vondsten uit de collectie De TurckDemuynck passen perfect bij dit beeld.

B
A

6 – Luchtfoto van Wenduide en strandstrook ten westen van Wenduine met de twee vondstzones A en B (bron
geopunt.be)

Verwerking en studie
Het gamma aan archeologische waarneming
vastgesteld doorheen de voorbije eeuwen
liggen in lijn met de aanwezige variatie aan
materiaal samengebracht in de collectie De
Turck-Demuynck. Bijzonder daarbij is wel dat
al de vondsten uit deze collectie allen uit twee
specifieke zones vanop het strand ten westen
van Wenduine afkomstig zijn. Dit doet de
vraag rijzen rond het belang van deze
specifieke zone. Hoe verhoudt deze zich tot
de veronderstelde vicus (centrum/periferie)?
Hoe ver zijn er vandaag nog of waren er in het
verleden zeewaarts concentraties te vinden?
Wat is de datering van de vondsten in hun
geheel? De zones waar al deze vondsten
gedaan werden, liggen ongeveer op het
westelijk uiteinde waar recente historische
bodemkaarten een kustduin lokaliseert die
aan beide kanten ingesneden werd door een
‘inbraakgeul’ (De Clercq 2011). Ook deze

120

relatie is bijzonder interessant om verder te
exploreren.

7 - Registratie van de archeologische stukken te
RAMS (September 2022)

In eerste instantie zullen alle archeologische
vondsten uit de collectie De Turck-Demuynck
digitaal geregistreerd worden. Dit houdt in dat
alle stukken een uniek collectienummer krijWAK 115 (2022)

gen, consistent beschreven en fotografisch
ontsloten worden. Daarbij zal alles ingevoerd
worden in het Adlib collectiemanagementsysteem zodat de data gestructureerd
doorzocht kunnen worden. Begin September
2022 werd hiermee reeds aanvang genomen.

Dit zal het mogelijk maken om alle resultaten
digitaal in kaart te brengen (hoeveelheden,
types, dateringen, …). Een deel van deze
vondsten zal ook meteen online ontsloten
worden via het erfgoedinzicht.be platform. Op
basis van dit alles kan zo een definitief
overzichtspublicatie uitgewerkt worden.

8 - Kommetje in terra sigillata (type Dr. 27) met naamstempel (collectie De Turck-Demuynck: RAMS06213)

9 - Fragment van Baardmankruik in steengoed (collectie De Turck-Demuynck: RAMS06224)

WAK 115 (2022)
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