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JAARVERSLAG V.O.B.O.W. 2020
Jozef Goderis, Hendrik Hameeuw, Willem Hantson

___________________________________________________________________

1. ADMNISTRATIEF VERSLAG
1.1. Samenstelling van de Raad van Bestuur 2020

Wegens coronamaatregelen en dus fysiek moeilijk met z’n allen nog samen te komen, vallen we terug op een foto
van enkele jaren geleden: samenstelling RvB 2020 (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 RAMS conservator
bestuurslid & public relations
penningmeester, co-organisator excursies
ere-co-voorzitter

1.2. Algemene vergadering
Voor de 46ste keer greep, ditmaal een uitgestelde, algemene vergadering plaats op 17 juni
2020. Dit gebeurde in de zaal Langemarkske van het stadhuis van Roeselare.
Aanwezigen: de zes leden van de Raad van bestuur van V.O.B.o.W. en Willem Hantson
adviserend lid vanuit IOED RADAR. Eveneens aanwezig de vaste leden Patrick Biesbroeck
(Wervik, voorzitter Viroviacum Romanum) en Jean-Pierre Binamé en Monique Joye.
Om 19.00u verwelkoming door de voorzitter.
Het administratief en financieel verslag 2019 en de begroting 2020 werden door de
penningmeester Jos Vanackere voorgesteld en door de vergadering goedgekeurd.
Het activiteitenverslag 2019 werd om beurten voorgelezen door de aanwezigen van de R.v.
Bestuur. Dit naar aanleiding van de publicatie in de WAK 105 van februari 2020.
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1.3. Vergaderingen van de Raad van Bestuur
Door de maatregelen t.o.v. de Corona-virus werden dit jaar het grootste deel van de
bestuursvergaderingen verdaagd of afgelast en werd er voornamelijk digitaal van op afstand
gewerkt. Vergaderingen die toch konden plaatsvinden, gingen door op:
19 februari 2020
17 juni 2020 Raad van bestuur en daarna Algemene Vergadering
16 september 2020
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. Ook prospecties in
2020 werden niet gehouden.
2.2. Wetenschappelijk onderzoek en restauraties
2.2.1 Roeselare Haven dakpannenoven en kleigroeve Egem
03.02.2020 staalopname uit prefurnium (stookplaats) op kleine fragmenten van
dakpannenoven Roeselare-Haven door Dr. Sibrecht Reniere van de UGent. Eveneens op
Eocene fossielen (Tertiair 38-65 miljoenen jaren oud) uit de kleigroeve Ampe te Egem.
V.O.B.o.W -WAR prospectie in 1978-79.
Deze stalen maken intussen deel uit van de online open-access referentiecollectie
FLEPOSTORE, een initiatief van de vakgroepen Archeologie en Geologie van de Universiteit
Gent: https://flepostore.ugent.be

Links: de twee ‘Pottery production entries’ vanop de site Roelare-Haven zoals opgenomen in de flepostorewebsite; Rechts: de info-fiche van één van deze ‘entries.

2.2.2 Roeselare Haven zomer 1990 & conservatie van Waterput 1
Waterput 1 was de eerste van de vijf Gallo-Romeinse waterputten die door leden van de
V.O.B.o.W. en WAR in de campagne Roeselare Haven, in de zomer van 1990 werden
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opgegraven. Datering van waterput 1: aanleg: 50-150 na Chr. de vulling en gebruik van de
put: 150 tot begin 3de eeuw.

Waterput 1 Roeselare Haven zomer 1990 (foto J.Goderis)

Willem Hantson (IOED RADAR) zette – onder begeleiding van conservatrice Natalie Cleeren
– de conservatie verder van het hout van de Gallo-Romeinse waterput 1 van de site RoeselareHaven. Na een verblijf van meer dan 25 jaar onder water en een behandeling met
PolyEthyleenGlycol van anderhalf jaar haalde hij samen met zijn collega’s van BIE begin 2020
de ruim 50 planken en 8 hoekstaanders uit het water. De houten elementen werden gewassen,
gespoeld en verpakt in zwarte folie, waarna een proces van langzame droging kon worden
ingezet. Tegen het einde van 2020 was de zwarte folie reeds weggehaald en waren de planken
en staanders – zonder al te veel vervormingen – al vrij ver gevorderd in het droogproces. Op
termijn is het de bedoeling de waterput te reconstrueren met zoveel mogelijk authentieke
elementen.
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Conservatie van het hout door in januari en december 2020, Willem Hantson (IOED RADAR).

2.2.3 Restauraties opnieuw samengesteld aardewerk
In het Regionaal Archeologisch Museum a/d Schelde (RAMS) werd een groot aantal stukken
uit zowel de vaste collectie als uit archeologisch depot gerestaureerd. Het betrof hoofdzakelijk
reeds in het verleden gerestaureerd vaatwerk uit aardewerk waarvan na enkele tientallen jaren
de aangebrachte lijm zijn draagkracht had verloren of zelfs volledig had losgelaten. Hiervoor
werd telkens een Paralood B72 oplossing gebruikt. Vaak was het noodzakelijk eerst de oude
lijmsporen te verwijderen. Eenmaal gerestaureerd werden de stukken opnieuw gefotografeerd.

Opnieuw gerestaureerd buik- en bodemfragment van oranje gebakken kruikamfoor, Scheldevallei aardewerk,
geribbeld en sporen van witte pigmentering (collectienummer: RAMS02187)

2.3 Gepubliceerde onderzoeksactiviteiten
In West-Vlaamse Archeokrant, jaargang 2020
nr 105: februari
GODERIS J. & HANTSON W: Op zoek naar “L’homme de Roulers”, 6-7.
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GODERIS J.: Pijpelogie in de Verwerijstraat te Roeselare, 10-16.
nr 106: mei
GODERIS J.: Pijpenvondst in een tuin in Zonnebeke, 52-54.
nr 107: augustus
PUTMAN J.L.: Kemmelbergonderzoek 2.0.: Etruskisch wasbekken en zout in
wegwerpverpakking, 98-103.
GODERIS J.: Twee zoeksleuven in een tuin en een pakhuis in de Verwerijstraat te
Roeselare, 104-109.
GODERIS J.: Verwerijstraat: inheemse keramiek (deel 2), 110-116.
GODERIS J.: Het steengoed uit de Verwerijstraat te Roeselare (deel 3), 117-120.
GODERIS J.: Majolica in de Verwerijstraat te Roeselare (deel 4), 121-127.
nr 108: november – december
GODERIS J.: Middeleeuws Vakwerk in het Centrum van Roeselare, 160-165.
VANDEREECKEN E.: Een steenoud bijltje uit de Wetlands van Avelgem, 166-172.
GODERIS J.: Bodemvondsten in het stadhuis van Roeselare. 173-179.
2.4 Regionaal Archeologisch Museum a/d Schelde (RAMS)
2.4.1 Bezoekers
Het spreekt voor zich dat het museum weinig bezoekers heeft aangetrokken, voor een deel
van het voor- en najaar van 2020 was het net als alle andere musea in België verplicht gesloten
op beslissing van de Federale regering. Vanaf de zomerperiode kon het wel open zijn, maar
enkel mits het hanteren van een online registratiesysteem die via onze website
www.vobow.be/RAMS opgezet werd. (Geleide) Groepen konden hoe dan ook niet ontvangen
worden, wat in het bijzonder voor een algemeen laag bezoekersaantal zorgt. Er werd ook niet
deelgenomen aan Erfgoeddag en Open Monumentendag, vooral daar deze vooral op online
initiatieven wilden inspelen, waar dit veel voorbereiding vraagt voor potentieel weinig
‘bezoekers’ of interactie met geïnteresseerden.

Bezoeksaantallen RAMS 2020
15

10
5
0

2.4.2 Vrijwilligerswerk
Sinds het najaar van 2020 werkt er in het RAMS elke week, op basis van een
raamovereenkomst, één dag een vrijwilliger (Lorenzo) als ondersteuning van het digitaal
registratie- en herverpakkingsproject werkt. Hierdoor hebben deze activiteiten meteen een
stevige boost gekregen. Eveneens sinds het najaar 2020 komt er ook maandelijks een net
afgestudeerde archeoloog (UGent) actief de collectie Harelbeke-College-Ziekenhuis
registreren en herverpakken.
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2.4.3 Giften archeologische materiaal
Begin 2020 kwamen er twee schenkingen richting het RAMS.
A. Een gift van een gepolijste stenen bijlkop door de heer Jules Lampole, huidig Avelgems
schepen van cultuur en sport. Een uitgebreid verslag over deze vondst werd reeds door
vrijwillig medewerker van het RAMS Erik Vandereecken uitgewerkt in WAK 108. Deze
vondst betrof een toeval vondst die de heer Lampole als kind in de Scheldemeersen
maakte en al die tijd had bijgehouden. Het stuk werd geregistreerd als RAMS01283.
B. Mark Verstraeten heeft zijn uitgebreide en gevarieerde persoonlijke archeologische en
mineralogische collectie geschonken. Hij deed deze voornamelijk van de hand wegens
zijn leeftijd. Hij bouwde zijn collectie op doorheen zijn leven; voornamelijk door zelf
gemaakte vondsten uit de eigenstreek (uiterste hoek Zuidoost West-Vlaanderen,
uiterste hoek Zuidwest Oost-Vlaanderen). Maar ook door materiaal die hij van elders,
ook buitenland, haalde. Na wat identificatiewerk van bijhorende noties en lang geleden
aangemaakte labels kon er ook vastgesteld worden dat enkele van de munten uit de
collectie van de heer Verstaeten aangekocht werden. De mineralogische collectie,
waaronder enkele fossielen, werd/wordt niet geregistreerd. Onder het archeologische
materiaal bevinden zich zowel stukken uit de steen- als metaaltijden, Romeins,
Merovingisch en middeleeuws. Meest markant is mogelijk een ensemble dat Mark
Verstaeten, nog samen met zijn vader, uit het puin van de gebombardeerde (WOII)
ruïnes van de oude pastorie van EH Juliaan Claerhout te Kaster gehaald zou hebben.
De priester had er een soort museum van archaeologica ingericht. Waar de stukken
oorspronkelijk door de EH gevonden werden, is verloren gegaan.

Enkele stukken uit de collectie Mark Verstraeten. Links - RAMS02523: Versierde terra sigillata scherf
(Gallo-Romeins, La Graufesengne, Zuid-Gallisch, Domitianus 80-100) nog onduidelijke vindplaats,
Rechts - RAMS01546: Paleolithische bijl, mogelijk vindplaats pastorie Kaster.

2.4.4 Menselijke resten
In december 2020 kwamen er vanuit twee verschillende richtingen aan Koninklijk Instituut voor
Nartuurwetenschappen vragen over de aanwezigheid en toestand van archelogische
menselijke resten in het depot van het RAMS. Beiden betreffen België of Vlaanderen brede
onderzoeken, namelijk de Home Survey 2020 (catalogue of the human remains housed by
public and private collections in Belgium, https://collections.naturalsciences.be/sshanthropology/home/survey) en MEMOR (Een databank en ethisch handelingskader voor
menselijke resten uit archeologisch onderzoek in Vlaanderen, https://www.memor.be/). Het
aantal menselijke resten bewaard in het RAMS is beperkt. Eind 2020 gebeurt dit nog niet
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volgens de voorschriften die daar voor gelden, maar nog volgens de toestand hoe ze net na
hun opgraving ondergebracht werden. Naar aanleiding van deze twee initiatieven zullen de
archeologische sub-collecties van de verschillende sites met menselijke resten gecatalogeerd,
beschreven en herverpakt worden.
2.4.5 Digitalisering archeologische documentatie
In de loop van 2020 werden in verschillende etappes de eerste bundels archeologische
documentatie van verschillende sites gedigitaliseerd. Via online formulieren wordt daarna
telkens elke foto met de nodige inhoudelijke metadata voorzien en waar mogelijk (voornamelijk
bij archeologische tekeningen) de link gelegd tussen reeds geregistreerde en eventueel
gefotografeerde archeologische stukken met hun RAMS-nummer in de adlib/erfgoedinzicht
databank. Een enorme taak, maar eenmaal afgerond, zal dit toelaten deze gedigitaliseerde
documentatie te ontsluiten met de nodige inhoudelijke duiding zodat deze terug hun
wetenschappelijke waarde kunnen laten gelden. Doorheen de digitalisering valt vooral op dat
de hoeveelheid archelogische documentatie bij momenten overweldigend veel en
gedetailleerd is. Een schat aan informatie en reeds geleverde arbeid dus die op deze manier
de 21ste eeuw kan binnenstappen om terug te gaan dienen waarvoor het destijds gecreëerd
werd.
2.5. Educatieve en coördinerende taken
2.5.1. Vraagstelling betreffende archeologie
4 januari 2020: De fiche vondstmeldingen of determinatie werd op vraag van Jozef Goderis
ingevuld samen met Tom Frielinck uit Rumbeke Roeselare, betreffende prospectie materiaal
aangetroffen op een veld in Staden monopolaire en bipolaire nuclei (silex-kernen),
geretoucheerde afslag, boren en geretoucheerde kling.
2.5.1. Twitter
Sinds december 2020 heeft het RAMS een eigen Twitter account op de sociale media:
@ArchMuseumRAMS. Met dit initiatief beogen we deels de bekendheid van het V.O.B.o.W.
museum en archeologisch depot te bestendigen en anderzijds de educatieve waarde van de
collecties die er beheerd worden via een andere weg te ontsluiten.

RAMS Twitter-account
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2.6. Publicaties
2.6.1. West-Vlaamse Archeokrant (WAK)

Met de materiële steun van de stad Roeselare werden onder hoofdredactie van Jozef
Goderis vier nummers gepubliceerd van de jaargang 2020. Naast enkele hoofdartikels
hielden we aan de vaste rubrieken:
- V.O.B.o.W.-activiteiten
- Archeo in de pers, Archeo te kijk, Tijdschriften
- Korte berichten en Boekbesprekingen
Samenstelling: Eindredactie: Jozef Goderis & Hendrik Hameeuw.
Medewerkers met tekst en foto’s: Johan Buyse, Roland Frits Coghe, Isabel Depestel, Jozef
Goderis, Hendrik Hameeuw, Willem Hantson, Jurgen Huyghe, Jean Luc Putman, Piet
Swimberghe, Maria Pype, Jos Vanackere, Erik Vandereecken & Sofie Verbeke.
Aan allen van harte bedankt voor jullie inzet en bereidwilligheid inhoud, uitgewerkte bijdrages
en om illustratiemateriaal voor de driemaandelijks WAK te verzorgen.
2.6.2. Publicatie metalen Kemmel
De V.O.B.o.W. heeft zijn volle medewerking gegeven aan de begin 2020 verschenen
publicatie: “Nouveau regard sur les objets métalliques du Kemmelberg (Belgique)” van JeanJacques Charpy, Jean-Luc Putman, Sarah Dalle en Guy De Mulder in Revue du Nord (2019).
Naar aanleiding van deze publicatie werden alle metalen voorwerpen uit de V.O.B.o.W.
opgravingen op de Kemmelberg terug geconditioneerd, herverpakt volgens de geldende
voorschriften en gefotografeerd (deze foto’s werden open access ontsloten via
https://doi.org/10.5281/zenodo.3404785). Een resumé van deze publicatie betreft:
Le site du Kemmelberg/mont Kemmel a été fouillé dans les années 60-70 du siècle dernier. Les
résultats ont montré que les habitants de ce site de hauteur faisaient partie du réseau élitaire
européen du ve s. av. J.-C. Parmi la culture matérielle attestée, la céramique fut l’objet de plusieurs
études, avec une attention particulière portée à la céramique peinte rouge. Dans cette contribution,
les objets métalliques du mont Kemmel sont documentés et étudiés pour la première fois. Les dixsept artéfacts ont été découverts dans trois secteurs. L’utilisation de nouvelles technologies apporte
de nouvelles idées sur la connaissance métallurgique et les modes de production de l’Âge du Fer.
Ces artefacts montrent que l’élite du Kemmelberg avait des contacts avec le monde rhénan et
méditerranéen au début du second Âge du Fer.
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2.7. V.O.B.o.W excursie en activiteiten
Er werden doorheen 2020 wel degelijk verschillende activiteiten zoals lezingen en excursies
voorzien, doch, deze zijn wegens de veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van het Coronavirus telkens (eerst) verschoven en uiteindelijk afgelast moeten worden. Uiteraard, hopen wij
in de loop van 2021, deze draad terug te kunnen oppikken. Een uitzonderring, aan het einde
van de zomer, was de deelname te Roeselare aan de Open Monumentendag.
2.8. Open Monumentendag
Op zondag 13 september, OMD mochten we in Roeselare 23 volwassenen en 7 kinderen
verwelkomen op de toren van het stadhuis in het museum ROESARCHEO. Verslag in WAK
108 p.180-183. Tentoonstelling van bodemvondsten uit het Klein Seminarie en Pleistocene
vondsten uit de kleigroeve van Oekene. Bedankt aan de medewerkers van de Werkgroep
Archeologie Roeselare (WAR) voor hun sterk gewaardeerde inzet die dag!

Roeselare OMD museum ROESARCHEO, Chris Naert geeft toelichting (foto J.Goderis)

2.10. V.O.B.o.W. - website
Net als vorige jaren zorgde onze webmaster, Hendrik Hameeuw, voor onze website
www.vobow.be.

64

WAK 110 (2021)

