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JAARVERSLAG V.O.B.O.W. 2021
Jozef Goderis en Hendrik Hameeuw
__________________________________________________________________________

1. ADMNISTRATIEF VERSLAG
1.1. Samenstelling van de Raad van Bestuur 2021

foto Jurgen Huyghe op 12.12.2018

BUYSE Johan

bestuurslid

DE COCK Suzanne

bestuurslid

GODERIS Jozef

voorzitter, secretaris en co-organisator excursies

HAMEEUW Hendrik

webmaster, verslaggever, conservator RAMS

RAMBOER Christine

bestuurslid & public relations

VANACKERE Jos

penningmeester, co-organisator excursies

VAN DOORSELAER André (ere-co-voorzitter)

1.2. Algemene vergadering
Voor de 46ste keer greep de uitgestelde algemene vergadering plaats op 17 juni 2020.
Dit gebeurde in de zaal Langemarkske van het stadhuis van Roeselare.
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Aanwezigen: de zes leden van de Raad van bestuur van V.O.B.o.W. en Willem Hantson
adviserend van uit IOED RADAR. De vaste leden: Patrick Biesbroeck (Wervik), voorzitter
Viroviacum Rpmanum en Jean-Pierre Binamé en Monique Joye
Om 19.00u verwelkoming door de voorzitter.
Het administratief en financieel verslag 2020 en de begroting 2021 werden door de
penningmeester Jos Vanackere voorgesteld en door de vergadering goedgekeurd.
Het volledig overzicht van het administratief verslag 2020-2021 werd in de Wak 110 van meijuni-juli 2021 gepubliceerd p. 56-64. Dit verslag werd om beurten voorgelezen door de
aanwezigen van de Raad van Bestuur van V.O.B.o.W.

1.3. Vergaderingen van de Raad van Bestuur
Door de maatregelen t.o.v. de Corona-virus werden dit jaar een aantal
bestuursvergaderingen verdaagd of afgelast en werd er digitaal van op afstand gewerkt.
Op woensdag 16 juni 2021 en woensdag 20 oktober 2021 werd er vergaderd in de brasserie
Den Arend, Polenplein Roeselare.
Door de verbouwingen aan het stadhuis van Roeselare was er in het stadhuis geen
vergaderruimte meer voor handen voor onze bestuursvergaderingen.
Aansluitend op de vergaderingen van de Raad van Bestuur greep een korte
Administratieve – Financiële Commissie plaats (J.Goderis & J.Vanackere)

2. ACTIVITEITENVERSLAG

2.1. Opgravingen en 2.2. Prospecties
We noteerden geen deelname aan opgravingen en prospecties in 2021.

2.3. Wetenschappelijk onderzoek en restauratie
2.3.1. Onderzoeksactiviteiten

A. 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 Roeselare-Haven. Na een verblijf van meer dan 25 jaar onder water, een
behandeling met Poly Ethyleen Glycol van anderhalf jaar en nog eens anderhalf jaar
droogtijd, zijn de ruim 50 planken en 8 hoekstaanders nu volledig geconserveerd. Op
termijn is het de bedoeling de waterput te reconstrueren met zoveel mogelijk
authentieke elementen.
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Juli 2021 – studie van het Romeins bouwkeramisch materiaal van de site Roeselare-Haven (© IOED RADAR)

B. Tim Clerbaut (UGent) gaf midden juli 2021 de aanzet voor een studie van het Romeins
bouwkeramisch materiaal van de site Roeselare-Haven, waar in 1991 ook een
Romeinse dakpannenoven werd opgegraven. In eerste instantie werd het omvangrijke
ensemble gerangschikt volgens vondstcontext, waarna de verschillende elementen
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werden gedetermineerd (tegulae, ibrices, testae, enz.), gekwantificeerd en opgemeten.
Ook was er een eerste voorstel tot deselectie van brokstukken zonder context. Deze
studie moet nog verdergezet worden. Voor de verdere verwerking van dit
archeologisch materiaal werd er bepaald dat de V.O.B.o.W. het nodige
verpakkingsmateriaal zal aanschaffen.
C. Marcel Danau (gepensioneerd officier en vrijwillig medewerker aan de Universiteit
Gent) heeft zijn studie van alle terra sigillata met naamstempels of met versiering
opgegraven op de Romeinse baanpost te Kerkhove-Kouter afgerond en volledig
uitgewerkt in een publicatie. Deze heeft hij ingediend om opgenomen te worden in
West-Vlaamse Archaeologica 29.
D. Gill Thomas (archeoloog BAAC) is een studie aangevangen betreffende alle fibulae
opgegraven op de site Kerkhove-Kouter. Dit werd in het verleden nooit consequent
ontsloten en ook qua preliminaire dateringen en identificatie kan daar met de huidige
typologische kennis over deze materiaalcategorie intussen veel meer informatie uit
bekomen worden. Gill plant deze studie in het voorjaar van 2022 af te sluiten en samen
te brengen voor een publicatie in West-Vlaamse Archaeologica 29.
2.3.2. Gepubliceerde onderzoeksactiviteiten
In West-Vlaamse Archeokrant 2021, jaargang 29.
nr 109: februari -maart
GODRIS J. Pijpenmakers in Roeselare in de 19de eeuw en wat vooraf ging. 6-26
nr 111: augustus – september – oktober 2021
GODERIS J.: Pottenbakkers in Roeselare vanaf de 16de tot de 19de eeuw. 96-106
nr 112: november – december 2021 – januari 2022
HAMEEUW H. Lithische Bijlkop. Oude vondst uit Staden. Nieuwe gift in het RAMS 155162

2.4. Archeologisch Documentatiecentrum Regionaal Archeologisch Museum a/d
Schelde (RAMS)
2.4.1 Bezoekers
Net als in 2020 bleef ook 2021 niet gespaard door de impact van de federaal getroffen
maatregels tegen de verspreiding van het corona-virus. Ook dit jaar had dit een impact op de
bezoekersaantallen. In het voorjaar van 2021 bleef het museum zelfs enkele maanden
gesloten.
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2.4.2 Opstart project Digit all tegoare
Digit all tegoare (2022-2023) focust op zes historische museale collecties van uitzonderlijke
archeologische sleutelsites uit West-Vlaanderen, opgegraven in de jaren 1950-90. Hoofddoel
betreft hun volledige gestandaardiseerde digitale registratie. Dit voorkomt (verder)
informatieverlies en maakt ze doorzoekbaar voor zowel fundamenteel als innovatief
toekomstig onderzoek en/ofvoor hedendaagse publiekswerking. De resultaten worden ook
online toegankelijk via Erfgoedinzicht en Wikimedia.
De aangepakte collecties naast deze van de V.O.B.o.W. aanwezig in het RAMS: Kemmelberg,
Kooigembos en Kerkhove-Kouter betreffen ook de (deel-)collecties Duinenabdij-aardewerk,
Damme-aardewerk en Ieper-Termote. Digit all tegoare wordt door de Vlaamse Overheid
gefinancierd (130.000€) binnen het kader van Cultureel erfgoed: projectsubsidie
inhaalbeweging digitale collectiedata.
Deze collecties worden bewaard op vier locaties: Erfgoeddepot DEPOTYZE (Ieper), Trezoor
(Kortrijk), RAMS (Avelgem) en Abdijmuseum Ten Duinen (Koksijde). De digitale registraties
gebeuren door een team van jobstudenten, stagestudenten en vrijwilligers, gecoördineerd
door een projectmedewerker en aangestuurd door de collectiehouders en medewerkers van
de betrokken partners: Zuidwest, Abdijmuseum Ten Duinen, CO7, erfgoeddepot Trezoor,
gemeente Heuvelland, V.O.B.o.W. en Yper Museum. Deze registratie van historische
archeologische collecties gaat hand in hand met het systematisch herverpakken volgens de
gangbare standaarden. Tijdens de registratie worden alle archeologische stukken gedefinieerd
volgens de meest recente thesauri en typologische standaarden. (zie ook
https://www.vobow.be/RAMS/projecten). Een coördinator wordt in de lente van 2022 voor dit
project aangenomen.
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December 2021, opstart nieuw project ter herverpakking en digitalisering verschillende archelogische collecties in
RAMS.

2.4.3 Standaard Herverpakking en Digitalisering van de Collecties
Naast de opstart van het Digit all tegoare project (zie 2.4.2) liep doorheen volledig 2021 het
standaard herverpakkings- en digitaliseringstraject gewoon verder. Tegen eind 2021 waren dit
in totaal 3504 objecten, waarvan 473 via de online databank erfgoedinzicht.be te consulteren
zijn. Dit werk werd voornamelijk uitgevoerd door, Hendrik Hameeuw, Lorenzo De Winter en
Gill Thomas.

Schermafbeelding van enkele objecten in de erfgoedinzicht.be-databank uit het RAMS
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2.4.4 Vernieuwing panelen museum
Reeds opgestart in 2020 werd de inspanning verdergezet om de oude panelen die de muren
van het museum flankeren te vervangen door modern gedesignde exemplaren die ook
inhoudelijk geüpdatet worden volgens de meest recente archeologische inzichten. Zeven
nieuwe panelen werden samengesteld, gedrukt en opgehangen. Zo is naar schatting 1/3 van
vernieuwing achter de rug, de rest is voor 2022. De kosten werden gedragen door de
V.O.B.o.W.

Nieuwe panelen zoals opgehangen in het RAMS.

2.4.5 Giften archeologisch materiaal
A. Archeologische kaart Ingooigem: Zoals afgesproken in 2020 werd aanvang genomen
met de overdracht van de ‘archeologische kaart’ van dorpen uit het West-Vlaamse gedeelte
van de Scheldevallei, opgemaakt door de vzw Archeologie Zuid-West-Vlaanderen
(contactpersoon Philippe Despriet). De vzw draagt per dorp deze ‘archeologische kaart’ af aan
het RAMS (V.O.B.o.W.). Deze ensembles bestaan uit systematisch uitgevoerde
prospectievondsten op het grondgebied van een specifiek dorp, en alle bijhorende studie- en
determinatiedocumentatie van al deze archeologische stukken. Het overgedragen fysiek
materiaal betreft niet alles die tijdens de prospecties gevonden werd, maar nog enkel een
uitgeselecteerde, relevante, representatieve rest. Het doel van deze systematisch bekomen
‘archeologische kaarten is een ruimtelijk inzicht te krijgen in de wat aan het oppervlakte aan
archeologisch materiaal te vinden valt. In hoofdzaak is dat steeds ongeveer overal PostMiddeleeuws, in mindere mate Vol-Middeleeuws, bijzonder uitzonderlijk Vroeg-Middeleeuws,
nu en dan Gallo-Romeins, terug eerder uitzonderlijk Metaaltijden en vaak Neolithisch of nog
ouder.
De eerste van dergelijke ‘archeologische kaarten’ die aan het RAMS overgedragen werd,
betreft deze van het grondgebied Ingooigem. Komende jaren volgen deze van andere dorpen
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uit het West-Vlaamse gedeelte van de Scheldevallei die tot het werkgebied van de vzw
Archeologie Zuid-West-Vlaanderen behoort.
Na overdracht werden alle ensembles met hun origineel toegekende nummer verwerkt in het
digitale registratiesysteem van het RAMS. Daarbij krijgen alle bewaarde ensembles van de
prospectievondsten een RAMS-nummer en worden ze per eenheid gefotografeerd (zie
hieronder).

Voorbeelden van ensembles prospectievondsten uit de RAMS03613 & RAMS03624

B. Neolithische bijlkop: In het najaar van 2021 schenkt Philippe Despriet (vzw Archeologie
Zuid-West-Vlaanderen) aan het RAMS te Waarmaarde twee stenen werktuigen die hij vele
jaren geleden door de vinder van deze stukken toevertrouwd kreeg. Daar deze stukken
geografisch niet afkomstig zijn uit Zuid-West-Vlaanderen en het depot van het RAMS
archeologisch materiaal uit gans West-Vlaanderen beheert, werd het RAMS als een betere
onderkomen voor deze stukken gezien. Beide stukken werden in het digitaal beheersysteem
van het RAMS ingevoerd (nu RAMS03324 en RAMS03323) en bestudeerd en verwerkt in een
WAK-bijdrage in nummer 112: Lithische bijlkop: oude vondst uit Staden, nieuwe gift in het
RAMS.

2.5. Educatieve en coördinerende taken
2.5.1. Vraagstelling betreffende archeologie
24 september 2021: De fiche vondstmeldingen of determinatie werd op vraag van Jozef
Goderis ingevuld voor Tim Degrande Roeselare betreffende een amulet met vermeende oud
kruissymbool. Bespreking door Jozef Goderis en Hendrik Hameeuw: vermoedelijk vrij recent
voorwerp, in de jaren ‘60 verkocht in mystieke kringen, op marktjes of in winkels.
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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 2021. Naast enkele hoofdartikels hielden we aan
de vaste rubrieken:
- WAR–V.O.B.o.W. activiteiten
- Overzicht van onze V.O.B.o.W. excursies gaandeweg
- Archeo in de pers, Archeo te kijk, Tijdschriften
- Korte berichten en Boekbespreking

Samenstelling: Eindredactie: Jozef Goderis en Hendrik Hameeuw.
Medewerkers met tekst en foto’s: Annebeth Boudry, Johan Buyse, Roland Frits Coghe, Pascal
Denys Jozef Goderis, Hendrik Hameeuw, Willem Hantson, Maria Pype, Ruud Stam (PKN) en
Jos Vanackere.

2.6.2. West-Vlaamse Archaologica (WA)
In 2021 werd de intussen langverwachte WA 28 afgewerkt. Dit nummer focust op de
oostelijke Kustpolders, meer bepaald op zes recente archeologische onderzoeken uit deze
regio uitgevoerd door RAAKVLAK (Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst voor Brugge
en Ommeland) en partners. Het nummer werd samengesteld door gastredacteur Dieter
Verwerft, archeoloog bij RAAKVLAK. Alle leden van de V.O.B.O.W. zullen in de loop van het
voorjaar 2022 een exemplaar van deze publicatie ontvangen.

2.7. V.O.B.o.W excursies
In 2021 was het aantal excursies wegens aanhoudende anti-corona maatregelen beperkt.
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2.7.1 Trezoor – Heule
Op 10 oktober 2021 konden we nog eens een excursie laten doorgaan. We bezochten Trezoor,
het erfgoeddepot voor Zuid-West-Vlaanderen, ruim 3600m² aan bewaarruimtes voor roerend
erfgoed, waaronder dus ook archaeologica.

2.7.2 Lezing 10 jaar RADAR (uitgesteld)
Op zaterdag 6 november 2021 stond te Lichtervelde om 10u een lezing door Willem Hantson
gepland; dit is samenwerking met Heemkundige Kring Karel Van De Poele vzw en het
Davidsfonds Lichtervelde. De titel van Willem zijn lezing: 10 jaar archeologie onder RADAR:
nieuwe inzichten uit archeologisch onderzoek rond de Mandelvallei. Door de toen geldende
corona-maatregelen kon deze lezing uiteindelijk niet doorgaan en werd deze uitgesteld naar
het voorjaar 2022.

2.10. V.O.B.o.W.-website
Net als vorige jaren zorgde onze webmaster, Hendrik Hameeuw, voor onze website
www.vobow.be. Op de site kreeg het deel over het RAMS een extra pagina betreffende
‘projecten’.
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