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REGISTRATIE 2-DAAGSE IN HET REGIONAAL 

ARCHEOLOGISCH MUSEUM VAN DE SCHELDEVALLEI 

(RAMS) 

Hendrik Hameeuw 
 
 
Sinds begin mei 2015 zit het Archeologisch Museum van de Scheldevallei te 
Waarmaarde (Avelgem) in een overgangsfase. Van bij de oprichting van het museum 
in 1996 heeft de V.O.B.o.W. de werking van dit museum, met studiecentrum en 
archeologisch depot, op zich genomen (De Cock 1996; De Cock & Martyn 2003; van 
Doorselaer & De Cock 2003-2004, 195-197). Het was met name mevr. Suzanne De 
Cock die hier als conservator het voortouw nam. Suzanne heeft al die jaren een groot 
aantal onderzoekers (zowel professionals als studenten) ter studie in de collectie 
ontvangen, ze organiseerde talloze lezingen, nam telkens met het RAMS deel aan de 
Open Monumentendag en Erfgoeddag en verzorgde de uitleen van archeologische 
objecten naar binnen- en buitenland. Met de lente van 2015 kwam een einde aan deze 
opdracht wat de vereniging meteen in de positie plaatste om nieuwe initiatieven rond 
de werking van het RAMS op te zetten.    
 

Opruiming 

Na bijna dertig jaar werking, met als 
gevolg een  cumulatie van archeologische 
collecties afkomstig uit geheel West-
Vlaanderen, de bewaring van verschil-
lende wetenschappelijke archieven en 
allerhande schenkingen waren de 
werkruimtes en het depot onder het 

museum dichtgeslibd. Tijdens de zomer 
van 2015 werd daarom met de oefening 
begonnen dit alles op te ruimen en te 
herschikken. Met enkele vrijwilligers en 
met de logistieke ondersteuning van de 
Gemeente Avelgem werden snel resul-
taten geboekt.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het RAMS herfst 2015 
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Opruiming in depot RAMS 22 augustus 2015 

Doorheen de jaren werd het gros van de 
archeologische vondsten systematisch  
samengebracht en bewaard in genum-
merde en gelabelde houten ‘fruitkratjes’. 
Dit voornamelijk omdat dergelijke bakjes 
stevig zijn, gemakkelijk kunnen worden 
gestapeld en mits de goede connecties 
gratis op de kop te tikken waren. In heel 
wat archeologische depots ten lande 
werden ze in die periode veelvuldig 
gebruikt. Doch na enkele decennia  waren 
deze niet meer  toereikend  en conform de  
nieuw ontwikkelde standaarden die 
binnen Vlaanderen en  vele andere delen 
van de erfgoedwereld voorgeschreven 
worden voor depotwerking en bewaring  
van archeologisch materiaal.2  Bij een 
telling aan het einde van de eerste 
opruimoefening klokte het RAMS af op 
1.215 van dergelijke opbergkratten en 
dozen.3 Het geeft meteen een duidelijk 
idee waar men met een herverpakkings-, 
registratie- en digitalisatieoefening komt 
voor te staat. 
 
Herverpakken, registreren, 
digitaliseren 
 
Daar de uitdagingen om het archeo-
logisch materiaal en de ermee samen-
hangende wetenschappelijke archieven 

                                                           
1 De V.O.B.o.W. bedankt hiervoor graag Evy en Sarah 

Cuypers, Hendrik Hameeuw, Schepen Tom Beunens 

en de technische diensten van de gemeente Avelgem. 

2 www.depotwijzer.be, deze website geeft een overzicht 

van de problematiek en de antwoorden die er recent in 

Vlaanderen binnen verschillende projecten uitgewerkt 

werden; dit met onder meer secties over depot 

te ontsluiten naar de normen van de 21ste 
eeuw niet gering zijn, werd in de loop van 
de zomer van 2015 door een ad hoc 
werkgroep met stakeholders van de 
V.O.B.o.W., de gemeente Avelgem, de 
projectvereniging Zuidwest en de UGent 
beslist om een testmoment te orga-
niseren. Dit moet het RAMS in staat 
stellen in te schatten welke inspanningen 
er minimaal nodig zijn om al het beheerde 
archeologisch materiaal binnen een nog 
nader te bepalen periode te verwerken. 
Op 4 en 5 november werd daarom door 
een achttal enthousiastelingen een 
registratie 2-daagse op poten gezet, 
gecoördineerd door Tijs De Schacht 
(coördinator erfgoed van Zuidwest). 
 

 
Voorbeeld van houten fruitkistje met archeologische 

context. 

 
De originele opbergkistjes bevatten zowel 
verwerkt archeologisch materiaal als con-
texten die zich nog in een fase van het 
verwerkingsproces bevinden. Deze 
laatste kunnen bijvoorbeeld bestaan uit 
contexten met al dan niet gereinigde 
objecten, van een vondsnummer in inkt 
voorzien werden, reeds omschreven 
werden of waarvan een deel door 
specialisten onderzocht werd. De meeste 
van deze verzamelde archeologische 

inrichtingsstrategieën, verpakkingsmaterialen en 

conservatiemogelijkheden.  

3 Voor enkele opgravingen werd reeds in het verleden 

het archeologisch materiaal in stevige standaard 

plastiek kisten geklasseerd en opgeborgen; het betreft 

een 150-tal stuks. 

http://www.depotwijzer.be/
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contexten komen uit vergunde opgra-
vingen, een kleine groep betreft 
gedeponeerde oppervlakte vondsten. Bij 
de vernieuwde registratieoefening wordt 
in de eerste plaats elke aangetroffen 
context in deze kistjes naar de mate van 
het mogelijk uniform benaderd. 
 

 
Herverpakte vondsten uit de deelcollectie ‘Kerkhove 

1996’. 

 
Het is de opzet om alles in het depot van 
het RAMS volgens de actuele normen en 
standaarden te bewaren en eveneens 
alles gestructureerd te kunnen ontsluiten 
en dus overzichtelijk raadpleegbaar te 
maken. Daarom wordt alles in de eerste 
plaats herverpakt. Elke scherf, elk 
grondstaal, elk object passeert zo de 
handen  van een deskundige.  Bij deze 
actie kent de depotwerker/archeoloog 
dan ook meteen de stukken toe aan één 
welbepaalde deelcollectie van het RAMS, 
bijvoorbeeld de opgravingen te ‘Kerk-
hove van 1989’. In diezelfde actie worden 
de verschillende stukken uit éénzelfde 
context beschreven door er bijvoorbeeld 
een materiaalcategorie, datering of 

objectomschrijving aan toe te voegen. 
Niet voor alle contexten of stukken is een 
dergelijke beschrijving en indeling in 
vooraf gedefinieerde categorieën mo-
gelijk.  
 

 
Een selectie van artefacten en/of contexten werden 

ook fotografisch geregistreerd en gelinkt aan de 
database: RAMS 0177 – 94KER. 

 
Uiteindelijk wordt alles ingevoerd in de 
erfgoedcollectiebank – een software ma-
nagementsysteem van Adlib – dat onder 
meer ook in Zuid-West-Vlaanderen 
gebruikt wordt voor erfgoedcollecties. 
Deze aanpak moet het mogelijk maken 
om de archeologische collecties bewaard 
in het RAMS, samen te onderzoeken, 
consulteren en ontsluiten met andere col-
lecties uit West-Vlaanderen.  
 
In de komende weken en maanden zal de 
ervaring die opgedaan werd tijdens deze 
registratie 2-daagse meegenomen 
worden om in te schatten hoe deze 
oefening naar het volledige depot van het 
RAMS uitgerold kan worden. Naar 
iedereen die hier hun schouders 
onderzetten, nogmaals: hartelijk dank!   
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Herverpakking, identificatie en schriftelijke registratie van archeologische vondsten en deel-collecties in het 

RAMS, in actie (van links naar rechts): Maxime Poulain, Sibrecht Reniere, Davy Herremans, Tijs De Schacht. 

 

 
Identificatie, beschrijving en digitalisatie van het archeologisch materiaal, in actie: Evy Cuypers en Tijs De 

Schacht. 
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Lien Lombaert voert de identificaties en beschrijvingen van het archeologisch materiaal in, in het informaticasysteem Adlib. 

 

 
Zicht op een deel van het archeologisch depot van het RAMS met de situatie aan het einde van de 2-daagse, rechts de 

opgestapelde ‘appelsien’-kistjes, links de 7 nieuwe standaard opbergboxen met daarin het herverpakte en gedigitaliseerde 
materiaal. 
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