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JAARVERSLAG V.O.B.O.W. 2019
Samengesteld door Jozef Goderis en Hendrik Hameeuw
___________________________________________________________________

1. ADMNISTRATIEF VERSLAG
1.1 Samenstelling van de Raad van Bestuur 2019

foto Jurgen Huyghe op 12.12.2018

BUYSE Johan
DE COCK Suzanne
GODERIS Jozef
HAMEEUW Hendrik
RAMBOER Chistine
VANACKERE Jos
VAN DOORSELAER André

bestuurslid
bestuurslid
voorzitter, secretaris en co-organisator excursies
bestuurslid, webmaster en verslaggever
bestuurslid & public relations
penningmeester, co-organisator excursies
ere-co-voorzitter

1.2 Algemene vergadering
Voor de 45ste keer greep de algemene vergadering plaats, ditmaal op 20 maart 2019. Dit
gebeurde intussen als naar gewoonte in de trouwzaal van het stadhuis van Roeselare. Om
19.00u verwelkoming door de voorzitter. Het administratief en financieel verslag 2018 en de
begroting voor 2019 werden door de penningmeester Jos Vanackere voorgesteld en door de
vergadering goedgekeurd. Het activiteitenverslag 2018 wordt om beurten voorgelezen door de
aanwezigen van de Raad van Bestuur. Het volledige overzicht werd ook in WAK 105 van
februari 2020 gepubliceerd.

1.3 Vergaderingen van de Raad van Bestuur
Ongeveer maandelijks vergadert de Raad van Bestuur in het stadhuis van Roeselare
doorgaans op woensdag om 19u. De data voor 2019 waren:
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10 februari: Raad van Bestuur
20 maart: Raad van Bestuur
20 maart: Algemene Vergadering
15 mei: Raad van Bestuur
19 juni: Raad van Bestuur

21 augustus: Raad van Bestuur
18 september: Raad van Bestuur
16 oktober: Raad van Bestuur
20 november: Raad van Bestuur
18 december: Raad van Bestuur

Aansluitend op de vergaderingen van de Raad van Bestuur greep telkens een
Administratieve – Financiële Commissie plaats (J.Goderis & J.Vanackere)

2. ACTIVITEITENVERSLAG
2.1 Opgravingen en 2.2. Prospecties
We noteerden geen deelname of uitvoering van vergunde opgravingen. Voor prospecties in
2019 lees verder onder ‘2.5.1. veldprospectiemateriaal’.

2.3. Wetenschappelijk onderzoek en restauratie
2.3.1 Onderzoeksactiviteiten
1. Willem Hantson (Radar) en Nathalie Cleeren, zetten de controle (aanvang in 2018)
verder op de balken van de Gallo-Romeinse waterput 1 van Roeselare-Haven, nog onder
water bewaard in depot in de Kokelaarstraat te Roeselare. Het resultaat is behoorlijk: een
12-tal balken en planken zijn na meer dan 30 jaar lange bewaring onder water nog in goede
staat en komen in aanmerking voor restauratie door Nathalie Cleeren (KU Leuven). Zij
neemt de definitieve behandeling verder op zich. Planning om WP1 te reconstrueren deels
met originele balken en planken, deels met modern hout ter aanvulling en ondersteuning
om later ten toon te stellen hogerop in het nieuw museum ROESARCHEO onder de toren
van het stadhuis te Roeselare.
2. In februari 2019 nam startend doctoraatstudent Michiel Dekoninck van de UGent
(onderzoekseenheid historische archeologie (HARG)) contact op met het RAMS te
Waarmaarde i.v.m. zijn onderzoek die focust op de Romeinse zoutproductie in de civitas
Menapiorum. Daarbij formuleerde hij in het bijzonder de interesse om inzage te krijgen in
het opgravingsarchief (kaarten, plannen, tekeningen, foto’s, materiaal enz.) van de site
Leffinge Zwarte Weg, opgegraven in de jaren 1970 door de V.O.B.o.W. Na een eerste
bezoek waarbij ook het in het RAMS bewaarde archeologische materiaal van deze site
bekeken werd, kwam na overleg met zijn promotor prof. Wim De Clercq de vraag en een
bruikleenverzoek om ook dit materiaal integraal toe te voegen aan zijn onderzoek. Een
uitleenovereenkomst werd opgesteld en in de zomer van 2019 werd in 26 euronorm boxen
(zie foto hieronder) het volledige archeologische ensemble naar de UGent (vakgroep
archeologie) overgebracht. Daarbij werd naast andere bepalingen specifiek vastgelegd dat
de collectie tegen afloop van de studie herverpakt zal worden, vergezeld van nieuwe
vondstkaartjes uit zuurvrij papier; en, dat mits een gedegen argumentatie het uitvoeren van
destructieve analyses en staalnames voor onder andere petrografisch, botanisch,
diatomeeën en chemisch onderzoek toegestaan wordt.
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Archeologische collectie site Leffinge Zwarte Weg in het RAMS-depot vóór overbrengen naar UGent voor
onderzoek

2.3.2 Gepubliceerde onderzoeksactiviteiten
•

West-Vlaamse Archeokrant 102: mei-juni-juli

HAMEEUW H: Archeologisch ensemble Waarmaarde-Collector in RAMS, 62-72.
GODERIS J., CLERBAUT T., en DEFORCE K.: Gallo-Romeinse hark gevonden op
Roeselare-Haven in WPIV, 73-77.
•

West-Vlaamse Archeokrant 103: augustus-september-oktober

GODERIS J. en MOENS J.: Herbekeken bodemvondsten uit het Klein Seminarie te
Roeselare, 114-132. (o.m. merkwaardige ledervondsten bestudeerd door Jan Moens
(UGent))

2.4 Regionaal Archeologisch Museum a/d Schelde (RAMS)
2.4.1 Bezoekers
Het RAMS nam in 2019 deel aan Erfgoeddag en Open Monumentendag en ontving ook
zoals vorige jaren enkele georganiseerde bezoeken van groepen op afspraak (zie o.a.
samenwerking met Stones and Stories, infra). Leden van de Werkgroep RAMS verzorgden
telkens wanneer nodig of aangevraagd voor de opening van het museum of voor
gidsbeurten. Hieronder het overzicht van de bezoekersaantallen doorheen 2019:
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Bezoeksaantallen RAMS 2019
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2.4.2 Stage depotwerking
Tijdens de week 15/04/2019 – 19/04/2019 voerde Gill Thomas als student archeologie van de
UGent zijn ‘depotstage archeologie’ uit in het RAMS. In vijf dagen verwerkte hij een groot
aantal archeologische ensembles uit Kerkhove-Kouter, Avelgem-Hoogstraat en AvelgemHuttegemstraat. Zijn stage werd naar de UGent als zeer positief geëvalueerd.
2.4.3 Verslag RAMS 2.0
In juli 2019 werd door Hendrik Hameeuw een tussentijdsrapport over de werkzaamheden
binnen het RAMS 2.0 project (samenwerking tussen V.O.B.o.W., zuidwest en Gemeente
Avelgem) opgesteld en aan de partners overgemaakt. Eind 2019 stond de teller op ongeveer
1400 verwerkte objecten of clusters van objecten die in het DAS (Digital Asset System)
verwerkt werden. 256 van deze stukken staan ook met foto en beschrijving online op
erfgoedinzicht.be.
2.4.4 Samenwerking Stones and Stories
In april 2019 rees de optie om enkele gezamenlijke activiteiten op te zetten met Stones and
Stories van archeologe Nancy Lemay. Daarbij werden in het najaar twee soorten initiatieven
op poten gezet. A. Archeologische wandelingen die eindigden met een museum en depot
bezoek; en B. Een heuse inleiding en doe-activiteit in herkenning archeologisch materiaal en
herverpakking ervan; telkens met een groep geïnteresseerden o.l.v. Nancy Lemay en met
ondersteuning vanuit het RAMS.
2.4.5 Terugbrengen archeologische collecties
Doorheen 2019 werden drie archelogische ensembles aan de V.O.B.oW. teruggebracht om
in het depot van het RAMS onder te brengen. Het betreffen in het verleden opgegraven of
geprospecteerde archeologische vondsten door de V.O.B.o.W. die vaak voor een lange
periode naar aanleiding van studie erop bij derden ondergebracht waren. Het betreffen:
A. Kerkhove-D’Hei
Bij de prospectie van de terreinen tussen de Oudenaardsesteenweg en linkeroever van de
Schelde in 1975 te Kerkhove (W.-Vl.), aangevat naar aanleiding van zogenaamde
kalibreringswerken aan (lees: rechttrrekking van) de Schelde, werd een relatief gezien
beperkt aantal archeologische materiaal aangetroffen. De korte beschrijving van
prospectie werd vermeld in Archeologie 1975/2, p. 62 door Mark Rogge & André Van
Doorselaer: “Elsegem-Kerkhove : neolitische en Romeinse vondsten. – Tijdens de maand
juli 1975 (red. 20/07/1975) werd op de plaats D’Hei, gelegen op de grens van de
gemeenten Elsegem en Kerkhove, bij kalibratiewerken aan de Schelde, een
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archeologische site aangesneden. Het vondstenmateriaal bestaat uit een aantal silexartefakten, enkele neolithische aardewerkscherven, fragmenten van Romeinse dakpannen
en van aardewerk.” Deze zone kreeg intussen het CAI73999 label (zie luchtopname
hieronder). Dit kleine ensemble werd in het najaar van 2019 na lange tijd terugbezorcht
aan de V.O.B.o.W. nadat het jaren lang door Robert Putman bewaard werd. Het materiaal
bevindt zich nu in het RAMS te Waarmaarde en werd er gecatalogeerd onder de site naam:
Kerkhove-D’Hei; collectieafkorting: KED75. De vondsten kregen de nummers RAMS01192
t.e.m. RAMS01198 toegekend. De “fragmenten van Romeinse dakpannen” zijn geen deel
van dit ensemble, vermoedelijk werden deze er niet voor bewaring bijgevoegd.

Gemarkeerde zone is de CAI73999 zone van Kerkhove – D’Hei (KED75), dikke witte lijn is de provinciegrens
tussen West- en Oost-Vlaanderen

B. Harelbeke-Gavers
In de publicatie P. Vermeersch 1976: Un site Tjongerien à Harelbeke, Gavermeersen,
Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk XLIII, 3371 (ook verschenen als Westvlaamse Arcaeologica Overdrukkenreeks 4), bestudeerde
prof. Pierre Vermeersch een ensemble voornamelijk lithisch materiaal van de site
Harelbeke-Gavers. Hij identificeerde de vondsten als Tjongeriaans. De site lag net ten
noorden van de zogenaamde depressie van de Gavermeersen. De V.O.B.O.W. ondernam
er in 1975 en 1977 twee korte opgravingscampagnes. Het materiaal is lange tijd aan de
KU Leuven blijven liggen en is door verhuis en reorganisaties daar via Jean-Luc Putman
in het najaar van 2019 naar het RAMS gebracht. De ensembles, met ook nog
opgravingsfiches en foto’s van de 1975 opgraving werden door Jean-Luc samen met Marc
Soenen in een Excel lijst gecatalogeerd en zijn intussen in het RAMS onder de collectie
noemer 75HAG en 77HAG ingevoerd. Deze zone kreeg het CAI76060 label (zie
luchtopname hieronder).
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Gemarkeerde zones zijn de CAI76060 zone van Harelbeke-Gavers (75HAG en 77HAG), dikke witte lijn is de
Heerbaan in Zuid-Harelbeke, het Gavermeer onderaan.

C. Kemmelberg
Ook een aantal archeologische vondsten voortkomend uit de opgravingen van de
Kemmelberg door de V.O.B.o.W. (jaren 1960-’70-80’) werden in het najaar 2019 terug aan
het RAMS bezorgd en aan de daar reeds bewaarde collectie van de Kemmelberg
toegevoegd. Het betreffen genummerde stukken die enkele decennia geleden bij Jean-Luc
Putman voor onderzoek terecht gekomen waren, en bij deze terug bij collectie gevoegd
werden waaruit ze voorkwamen.
2.5. Educatieve en coördinerende taken
2.5.1. Vraagstelling betreffende archeologie en antiquiteiten
•

20 december 2019: De fiche vondstmeldingen of determinatie werd op vraag van
Jozef Goderis ingevuld samen met Tom Frielinck uit Rumbeke Roeselare,
betreffende veldprospectie materiaal aangetroffen op een veld in Staden. Deze silexartefacten werden door Jozef herkend als schrabbers, klingen, microlieten en een
kern of nucleus. Door mij te plaatsen, vooral in het Neolithicum. Aan Tom deden we
het voorstel contact op te nemen met Prof. Philippe Crombez (UGent).

2.5.2. Buren bij kunstenaars
•
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Op zondagnamiddag 20 oktober 2019 werd voor de 11de keer deelgenomen aan dit
evenement met als 16de editie open atelierdagen in West-Vlaanderen.
Regionale deelnemers: Maria Pype en Jozef Goderis in de Bergeikenstraat 48, te
Rumbeke.
Er werden hier 37 bezoekers geteld die hun naam en coördinaten op de bezoekerslijst
noteerden met de bedoeling later uitgenodigd te worden op V.O.B.o.W. –activiteiten en
uiteraard ook op “ Buren bij kunstenaars”.
Op het programma stonden bezienswaardigheden in de toonkast in de living:
fossielen aangetroffen door Maria en Jozef op reis in Bourgondië en nieuwe keramiek
van Jozef Goderis geïnspireerd op fossielen van ammonieten (zie WAK 104 nov-dec.
2019, 203-206).
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2.5.3. V.O.B.o.W twee-daagse naar Troyes (Champagne) F (20 deelnemers)
• zaterdag 14 september 2019
Bezoek in Troyes aan de expo “ArkéAube Des premiers paysans au prince de Lavau”.
Gidsbeurt door Mevrouw Laura Edme.
Nadien bezoek aan de prachtige gotische kathedraal van Troyes
• 2. zondag 15 september 2019
Wandeling langs de vakwerkhuizen en vervolgens bezoek aan de kerk Sainte Madeleine
(vlammende gotiek) met uitzonderlijk mooie glasramen uit begin 16de eeuw.
Gids Madame Laurence Marquet.

In de kathedraal van Troyes (foto J. Goderis)
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Gids Laurence Marquet

•

Een ruimer verslag van deze excursie verscheen in WAK 103 in kleurendruk p.133137. Uit de reacties van de 20 deelnemers blijkt de algemene tevredenheid en
appreciatie van de twee gidsen, het hotel, de restaurants, de autocar en de chauffeur
Mathias Sercu. Het programma op zaterdag was Keltisch met de prince de Lavau en
op zondag meer in de sfeer van de middeleeuwen.

2.5.4 Ergfoeddag (zondag 28 april 2019)
•
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Te RAMS - Waarmaarde (zie WAK 102, 81)
Er wordt rond het thema ‘Hoe maakt u het?’ aandacht besteed aan het digitaliseringsprocess van archeologische objecten in deze computertijden. Enkele technieken
worden er uitgelicht en live in het museum tijdens de Erfgoeddag gedemonstreerd. (35
bezoekers)
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Live 3D scanning van objecten uit het RAMS-depot tijdens Erfgoeddag 2019

•

Te ROESARCHEO - Roeselare (zie WAK 102, 80)
De aandacht op gaat onder meer uit naar het definitief in gebruik stellen van de
ruimtes in het dak van het Stadhuis van Roeselare voor archeologie. Onder het
thema ‘Hoe maakt u het?’ wordt onder meer aandacht besteed aan experimentele
archeologie met Romeinse dak/onderpannen. (68 bezoekers)

2.5.5 Open Monumentendag (8 september 2019)
•

Te RAMS - Waarmaarde (zie WAK 103, 139)
Er wordt met enkele voorgeprogrammeerde rondleidingen (vrij aan te sluiten)
toegespitst doorheen de collectie op de oudste geschreven bronnen. Wim De Sutter
en Hendrik Hameeuw vangen uiteindelijk 112 geïnteresseerden op.

•

Te ROESARCHEO - Roeselare (zie WAK 103, 138-139)
We telden 213 bezoekers op de toren van het stadhuis te Roeselare waar ROESARCH
stilaan gestalte krijgt. Christ Naert en Jozef Goderis gaven toelichting bij de fossielen,
aangetroffen in de regio. Roland Swaenepoel, Marie-Leen Sagaert en Maria Pype
waren verantwoordelijk voor het onthaal van de talrijke belangstellenden. Jong en oud
vonden hun weg de trappen op naar omhoog!
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2.5.6 Deelname Gallo-Romeins weekend Wervik
De V.O.B.o.W. richtte op het Gallo-Romeins Weekend (GRW) van 5-6 oktober 2019 een
stand in waar het info verschafte over de vereniging en publicaties aanbood; met dank aan
Jos Vanackere en Anne-Marie Verschueren.

2.6. Publicaties
2.6.1. West-Vlaamse Archeokrant (WAK)

Met de materiële steun van de stad Roeselare werden onder de redactie van Jozef Goderis
vier nummers gepubliceerd van de jaargang 2019. naast enkele hoofdartikels hielden we aan
de vaste rubrieken:
- V.O.B.o.W.-activiteiten
- Rapporten en excursie naar Troyes (Champagne) F
- Archeo in de pers
- Archeo te kijk
- korte berichten en boekbespreking
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Samenstelling: Eindredactie: Jozef Goderis en Hendrik Hameeuw.
Medewerkers met tekst en foto’s: Johan Buyse, Ferdy Callewaert, Roland Frits Coghe, Jef
Eloy, Jozef Goderis, Hendrik Hameeuw, Willem Hantson, Jan Moens, Chris Peene, Maria
Pype, Gill Thomas en Jos Vanackere .
2.6.2. West- Vlaamse Archaologica (WA)
In samenwerking met Raakvlak (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Brugge en
Ommeland) heeft de redactieraad van de WA gewerkt aan nieuw volume van deze reeks.
Enkele artikels zijn reeds af, maar pas in 2020 verwachten we de volledige afwerking van dit
nieuwe volume.
2.6.3 V.O.B.o.W.-website
Onze webmaster, Hendrik Hameeuw, verzorgde onze website www.vobow.be. Een aantal
artikels uit vroegere edities van de WAK en WA worden er jaar na jaar digitaal raadpleegbaar.
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