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ARCHEOLOGIE. ..

ook dit

is Belgisch

Archeologie is één van de zeld.z.aire wetenschappen
die nog steeds een levendige belangstelling en verbeelding weet op te wekken bij een ru:i.Jrer publiek.
Jann:er genoeg wordt hierop vanuit deze discipline
zelf veel te weinig ingespeeld.
fut begrip "archeologie" roept bij de leek niet
zelden het valse ran3l1tische beeld op van ietwat
wereldvreemde zonderlingen op zoek naar verborgen
gangen of begraven schatten, en als het kan dan
nog liefst in een stofferig woestijnlariischap. \\e
willen dan cx:k pogen hier een deel van deze "ranantiek" te ontluisteren.

die ze te vertellen hebben. 'ZD kunnen bv. de ~
worpen scherven in een afvalkuil een aanwijzing
geven antrent de datering van de vindplaats, de
welstand en s::ms de ITEnier waarop de rrensen die
op deze plaats actief wa ren in htm levensonderhood
voorzagen. Het voorkanen van bepaalde voorwerpen
binnen een nederzetting zal s::ms een aanwijzing
vorrren voor handelscontacten lIEt ver afgelegen
gebieden, ceramiek werd bv. in grote hoeveelheden
over lange afstanden verhandeld.

lli typische vonn van veel voorwerpen kan vaak in
verband worden gebracht lIEt een specifieke functie,
een concentratie van bepaalde vondsten kan dan
cx:k wijzen op een bepaalde activiteit die in de
onmiddellijke ~eving uitgeoefend werd. 'ZD horen
bv. braadpannen, kcx:kpotten, vetvangers, voorraadpotten in een keuken en dus in een nederzetting
thuis .
Ijzerslakken, misbaksels, weefgewichten
en spinschijfjes wijzen op een artisanale activiteit.
Een concentratie van votiefbeeldjes kan de ~
zigheid van een heiligdom laten vermoeden. fut
is zelfs roogelijk geworden om, door het anderzocl<.
van microscopische slijtagesporen op vuurstenen
werktuigen van de prehistorische llEflS, de
ervan na te gaan. 'ZD laten bv. de bewerking van
been en leder verschillende en herkenbare
sporen na.
Een opgraving die veel ''waardevolle'' of unieke
voorwerpen oplevert (bv. rijk grafveld), is als
zodanig zeker niet belangri jker dan
enkel
bodemsporen en weinig aantrekkeliJK, grofgevornrl
aardEWerk aan het licht brengt (bv. nederzetting).
U= eerste opgraving zal steevast de grootste aandacht in de pers (en vaak cx:k in de wetenschappelijke wereld) krijgen, terwijl de minder "spectaculaire" resultaten van de tweede bij de verwerking
rrngelijks heel wat IIEer wetenschappelijke infonretie
over de levenswijze van onze voorouders oplevert.
Of deze levenswijze "rijk" of "ann" was staat los
van de wetenschappelijke waarde van het onderzocl<. ,
in beide gevallen wordt :imrers een beeld gevornrl
van de materiële cultuur van een bepaalde gareenschap. Uit die schijnbare "anooede" of "rijkdom"
kan rren dan proberen belangrijke conclusies te
trekken zoals = waaran kan die ene groep zich
kostbare voorwerpen veroorloven ? Was het een heersende sociale klasse ? Was het een onderworpen
inheense bevolking?

Archeologie is vooreerst een v.retensdlap en neer
in het bijzonder een steurrwetenschap van de geschiedenis. Als wetenschap is zij gebonden aan een strikt
wetenschappelijke lIEthode an haar gegevens te verzalIElen, te beschrijven, te verwerken en naar buiten
toe kenbaar te JIEken. fàar studie-object is de llEflS
doorheen zijn beschavingsgeschiedenis aan de hand
van de ontwikkeling van zijn
cultuur.
W3ar de historicus zijn infonretie put uit geschreven
bronnen (max. laatste 5.(0) jaar) is de archeoloog
aangewezen op ITEteriële bronnen (vanaf de eerste
door de llEflS ge:naakt~. werktuigen = ± 2 miljoen jaar
geleden). llize ITEteriele bronnen kunnen o.a. bestaan
uit nog bestaande gebouwen (bv. Gravensteen te C€nt) ,
sporen in het landschap (bv. Rareinse turrulus) ,
oodheidkundige verzarrelingen in Illlsea of privé-collectiês. lli IIEeste gegevens
echter nog opgeslagen in het "bodenarchief" waar ze door systEmatische opgravingen voor een deel afgelezen kunnen
worden. Vele l!E11selijke activiteiten in het verleden
hebben :imrers sporen en littekens in de bodEm nagelaten. 'lD werden bv. afvalkuilen en waterputten
aangelegd, palen in de grond geslagen voor de constructie van huizen en anheiningen, grachten gegraven
en gedanpt, terreinen genivelleerd, doden begraven,
grondstoffen (bv. klei,
ontgoonen,
etc .. llize ingrepen blijven
na eeuwen afleesbaar als rren tenminste het
kent waa:r1ree
ze in de bodEm geschreven
'lD zal een paal
van een houten huis in een zure bodEm na enkele
tientallen jaren slechts een min of neer hUIJEUZe
verkleuring (paalgat) nalaten. Ibor het herkennen
en het nauwkeurig optekenen van deze verkleuringen
kan het s::ms roogelijk worden het grondplan van een
reeds eeuwen verdwenen hooten woning of zelfs van
een volledig dorp te reconstrueren. lli eerste doelstelling van een systenatische opgraving kan dan
cx:k nooit bestaan uit het vinden van zo veel roogeEen bijzonder belangrijke aanvulling bij het archelijk rrmie, gave of unieke voorwerpen. U= voorwerpen
ologisch onderzoek werd de laatste decennia geleverd
op zich zijn niet belangrijk, echter wel het verhaal
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door verschillende natmrrwetens:.happeliJKe disciplines. Ikx::>r het cnderzoek van bv. fossiele pollen
(stuifnEelkorrels) die vele duizenden jaren in de
1xxlern bewaard kunnen blijven, resten van zaden,
dierenbeenderen, :insecten en de 1xxlaIf5€ste1dheid
etc., -werd het nqseliJK de trens uit het verleien
cx:k in zijn nattrurlijk kader te plaatsen en de wisselwerking TIJ.:!t zijn ~eving (bv. ontbossing, ercsie,
jacht, drnesticatie van dieren, etc.) na te gaan.
Tevens -werd heel wat vooruitgang geboekt inzake
de datering en de conservatie van de gevonden voorwerpen. D3 blinde besparingen op het "econarri..sch
onrendabel" wetenschappelijk onderzoek hebben deze
nqseliJ1cheien opnieuw voor een groot deel teniet
ge:laan... • D3 betreffende specialisten zitten ofwel
zonder middelen ofwel zonder werk !

D3 nood aan een gestructureerd en efficiënt archeologisch beleid is groter dan ooit. D3 bronnen voor
de kennis van ons verleien, nl. het "1xxlemrchief",
gaan :imrers bijna ongarerkt en tegen een stea:ls
sneller tempo verloren door grootschalige infrastructmrrwerken,
nieuwe
landbouwtechnicl<en (bv •
diepploegen) , verkavelingen, etc •• Niet dat de archeoloog het recht kan opeisen de "vooruitgang" of het
"algarren rut" in de "Weg te staan. Hij wil enkel
de kans krijgen tenm:.inste een vluchtige blik te
kunnen werpen op de bladen die zo achteloos uit
ons begraven· geschieienisboEk gerukt worden. Zo
zou ieiereen het terecht als een schande ervaren
mxht nen uit achteloosheid of besparingooverwegingen
een deel van het rijksarchief op de vuilnisbelt

gooien. fut ons 1xxlemrchief zanaar op grote schaal
en ongelezen -weggegraven wordt, lijkt veel minder
verontwaardiging op te roepen. Nochtans bestaan
er van deze dOCtllJEI1ten geen facsimile !
Tegenover deze steeds dringender noodzaak on ons
begraven cultureel erfgoed te reiden, staat de
jannerliJKe vaststelling dat de overheid hiervoor
stea:ls minder middelen ter beschikking wil stellen.
België telt IIXllEIlteel slechts een :;D-tal archeologen
in vast dienstverband, gesteund door het ''kanonnevlees" bestaande uit wegwerp:rrcheologen in tijdeliJKe statuten en vrijwilligers. En zelfs dit idealisre wordt afgestraft. li:!t wordt voor de nreste
instellingen quasi Ol'IJ:X)g€liJK on de "tijdeliJ1cen"
in allerhande statuten te handhaven. Dit gebrà<:
aan tewerkstellingsoogelijkheden gekoppeld aan
sans symbolische werkingsniddelen begint het wetenschappeliJK niveau van het archeologisch cnderzoek
ernstig aan te
tasten. • • li:!t bestaansnin:inun
is niet langer gewaarborgd !
beschaafd land je kan er zich verder als één
van de enigen in Furopa op beroemen dat het nog
stea:ls de nooizaak niet gevoeld heeft van een
aangepaste wetgeving ter bescherming van het archeologisch ,patriJoonium... . Karton archeologen werken
in Eelgie bij de "gratie Gxis".

(bs
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VELDPROSPECTIE ... geschiedenis voor het rapen

In het buitenland werd ree::ls lang de noo:lzaak van
ren algarene inventarisatie van het archeologioch
patriroonit.ml ingezien.
Fen dergelijk overzicht rrookt het rrogeliJk ren nrer
preventief archeologioch beleid te voeren. lh:>r
alle potentieel belangriJKe vindplaats:n in kaart
te brengen kan, indien rren tijdig over de ncxiige
infoITIEtie beschikt i. v .m. geplande infrastructuurwerken, verkavelingen, etc. • •• , ren deel van de
beschikbare middelen veel efficiënter op de rreest
bedreigde plaatsen 'nOrden ingezet.
fut zou wenselijk zijn mocht er reeds bij de planning
van grootschalige grondwerken IIEt dergelijke archeelogioche kaarten rEkening gehouden 'nOrden • Zrnder
ren ooderstamende wetgeving zal dit gezien de tegenstrijdige ~onarrische/culturele belangen helaas
voorlopig ren utopie blijven.
Fen tweede belangrijk aspect bestaat er uit dat
door ren dergelijke inventarisatie aan de archeoloog
ren kans tot ren soort blikverruiming gebcxien 'nOrdt.
fut is niet enkel rrrer die ene Rareinse villa,
dat ene grafveld, die ene prehistorische kampplaats
die van belang zijn IIEar veeleer de sarenhang tussen
verschillende vindplaatsen, verbanden tussen de
1Je..Joning en de natuurlijke ClllSeving, handeloccntacten
IIEt locale, reg:i.gnaJ.e of ver afgelegen nmkten,
veranderingen en verschuivingen van l:avoningspatronen
doorhren de tijd, etc ..
On dergelijke verbanden te kunnen cntrafelen is
ren ooderzoàc over een voldoende groot gebied ncxiig.
fus dan wordt de invloed van toevallige locale fenorrenen beperkt en kCIlJ2I1 bv. afwijkende l:avoningspatronen in verschillende natuurlijke ClllSevingen
aan het licht. 'ZD 'nOrdt het bv. stilaan duidelijk
dat de Glllo-Rareinse l:avoning in de zandstreEk
ten noorden van Schelde en Leie zeker niet zo s::haars
is als werd aangenCIlJ2I1, 'ZB is enkel van een andere
(meer inheense ?) aard dan de'ZB op de nrer vruchtbare
gronden. fut cntbrak tot nog toe enkel aan onderzoàc
en infornBtie an tot dit inzicht te kCIlJ2I1.
fut grote problean dat zich voor de archeo.loog stelt,
is natuurlijk een lIEthcxie te vinden, an lIEt beperkte
beschikbare middelen en binnen een redelijke tijdslimiet, een gebied van enkele tientallen of hooderden
l
krn te inventariseren. fut zal duidelijk zijn dat
dit nooit gerealiseerd zal kunnen 'nOrden IIEt tijdrovende en kostelijke archeologioche opgravingen.
M3l ~t trouwens eerst nog de archeologioche vindplaatsen binnen het cnderzoàcingsgebied zoveel ~
lijk opsporen en karteren. Dit ty~ van archeologioch
speurwerk noont rren prospectie. Twee prospectielIEthcxien die vooral in canbinatie lIEt elkaar hun
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efficiëntie bewezen hebben, zijn de veldprospectie
en de luchtfotografische prospectie.

Th:! lIEthcxie van de veldprospectie (landesaufnalure,
fieldwalking) is op zich vrij eenvoudig en vereist
slechts ren ZBer beperkte rrateriële uitrusting.
Ze is enkel ZBer arbeidsintensief. Binnen ren ooderzoàcingsgebied dat kan bepaald zijn door natuurlijKe
of OOministratieve grenren (bv. een gaIeente) 'nOrden
alle toegankelijke terreinen systa:Iatisch afgelopen.
Archeologioch rrateriaal dat zich aan de o~lakte
bevindt 'nOrdt verzarreld, gekarteerd en naiien gedetermineerd en geinterpreteerd. ~ vondsten kunnen
bv. bestaan uit : aardeve:rkscherven, prehistorische
vuurstenen werktuigen, glasscherven, puin van verdwenen woningen (bv. dakpannen van een Rareinse
villa) etc .•
Fen geoefend veldwerker leert o::k ZlJn terrein
af te leren. 'ZD blijven bv. niet zelden de gedanpte
grachten van een rnwalde middeleemvse hoeve nog
als lichte depressies in het terrein zichtbaar •
Bij wateroverlast kan zich zelfs het vroegere tracé
weer aftEkenen doordat deze iets lager gelegen
delen het eerst ooderlopen.
Pepaalde planten (bv. boterbloaren) zullen opvallend
weliger op deze vochtige plaats:n tieren. Fen fenoneen dat door een langdurige droog~cxie kan
geaccentueerd 'nOrden • Andere planten zullen dan
weer bij voorkeur op stikstofrijKe (bv. lnDrueuze
archeologioche lagen, afvalkuilen) of op kalkrijKe
plaats:n (puin, funderingen) gedijen. In reliëfrijKe
gebieden kan de invloed en de intensiteit van de
erosie van de vonn (coocaaf) van de hellingen en
de aanwezigheid van holle wegen afgeleid 'nOrden.
fut spreEkt vanzelf dat de onderzoàcer tevens lIEt
"argusogen" iedere ingreep in de bcxian zoals bv.
aanleggen of kuisen van grachten, cntginningen,
riolerings- en drainagewerken en baJwwerven zal
controleren. Bij zijn, voor ren buitenstaander
s:ms wat wereldvreemi lijkende speurtocht, zal
hij zeker o::k niet het contact lIEt de "inheange
bevolking" ll'Dgetl schuwen. fut is :imrers vooreerst
bij de gratie van de locale landbouwers dat hij
over hun velden kan ronddolen. fuvendien kan hij
s:ms uit het kleurrijKe amalgaan van de l!DIldelinge
overlevering belangrijKe aanwijzingen distilleren.
Zo kan bv. een landbouwer bij het tonen van enkele
van de opgeraapte "stenen" zich plots herinneren
hoe hij vroeger eens bij het inkuilen van voedergewassen op plEkken IIEt "asse" stootte, er zaten
zelfs enkele aarden potjes in die hij aan x en
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Een ietwat alerte archeoloog zal bijna autaJBtisch
deze beschrijving associëren net de nngelijke aanvan Rarcinse of prehistorische cram.ti~
graven. In dit verhmd zijn ock contacten net locale
amteurarcheologen of he€nkundigen zeer waardevol.
beschikken vaak niet alleen over een archeologische privé-collectie, !IEar hebben tevens een
veel grotere vertrouwdheid net de vele concrete
kermerken van het onderZOEkingsgebiai dan de "veldloper" op korte tijd zou kunnen verwerven. W3nneer
er een zekere vertrouwensrelatie tot stand kan
karen zijn zij tevens vaak veel beter geplaatst
dan de archeoloog zelf an bv. allerhande, vaak
toevallige graafwerken, in het ooderzoàcingsgebiai
te controleren.
~igheid

N3ast het eigenlijke veldwerk zal de onderzeEker
ock nog verder dienen te "prospecteren" in bibliotheken en archieven. In de rea:is bestaande literatuur kunnen bv. oudere vondstn:eldingen, beschrijvingen van collecties, opgravingsverslagen in ver00nd net zijn studiegebiai, te vinden zijn. Wchtfoto's, archiefbronnen (bv. landboEken) en cart0grafisch IlBteriaa1 leveren vaak belangrijke bijkarende infoIIIBtie op.

lli uit deze zeer verschillende bronnen verkregen
informatie, wordt per vindplaats of collectie in
afzonderlijke dossiers samengebracht en geordend •
llize dossiers vonren samen de voorlopige archeologische inventaris, die dan weer als basis dient
voor verdere interpretatie van de bewoningssporen
binnen een bep9a1d gebiai.

..

vet nu de praktijk van de veldprospectie betreft
is het braakliggend of net korte gewassen begroeid
akkerland, bij voorkeur na enkele fikse regenbuien,
het best voor prospectie geschikt. Dit brengt net
zich nee dat dit veldwerk bijna uitsluitend in
het late najaar, tijdens een deel van de winter
en het vroege voorjaar dient te gebeuren. Seizoenen
WcXrrop de n:eeste akkers geen gewassen dragen, !IEar
wanneer helaas ock de weersgesteldheid wat minder
aangenaan kan zijn. Q:i< op weiland zijn interessante
archeologische waarnaningen niet uitgesloten. Vooreerst blijven onder grasland bep9a1de Ia.mstilBtige
reliëfverschillen (= norfologische sporen) veel
beter bewaard dan onder akkerland WcXrr kleinere
ophogingen of depressies gewoon weggeploegd worden.
lli archeoloog kan hier ock rekenen op de na:leverking
van zijn ''kortzichtige'' collega, de nol. llillen
2'XlEicen ÎlIIrers vooral die plaatren op waar een rijke
ba:lanfauna, en dus voa:lrel als aardwoIm2n, aanwezig
is. Een rijke ba:lanfauna zal zich vooral op hturueuze
en stikstofrijKe plekken ontwikkelen, niet zelden
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kunnen deze aanriJkingen in de ba:lan in verOOnd
gebracht worden net verdwenen bewoningssporen als
bv. afvalkuilen net een vulling rijk aan organisch
IlBteriaa1. llillen die op zeEk naar voa:lre1, deze
archeologische sporen doorgraven zullen in dit
geval ock bv. enkele scherfjes aarda.erk aan de
oppervlakte brengen. Een controle van de nolshopen,
een bezigheid die toevallige voorbijgangers n:eestal
wat rreewa.rig laat kopschudden, kan dus ock verrasrende resultaten opleveren (fig. 2).

Nu zullen er weinig akkers zijn waarop niet aJkele
potscherven te vinden zijn. fut zal duidelijK zijn
dat het erg cnwaarschijoliJK is dat onder iaier
veld een archeologische vindplaats verborgen ligt.
fut grootste deel van deze "rarnel" kwan :inners
oorechtstreeks en niet uit de ondergrond in de
bouwlaag terecht.
Zo kwalal bv. (naar lIEI1 veronderstelt) de scherven
van n:enige "echtelijKe betwisting net doorslaande
argurrBlten" ock op de n:estvaalt terecht. lli verspreiding van deze scherven op anliggende akkers
kan dan ock aJkel een beeld geven van het vroegere
landgebruik en barestingspatronen. fut kant er
voor de "veldloper" dan ock op aan bep9a1de verspreidingspatronen of "abnomale" concentraties
van archeologisch IlBteriaa1 te ontdekken. Zo kunnen
bv. binnen een specifiek onderZOEkingsgebiai enkele
scherven laatmiddeleeuws aardewerk, ver:zareld op
een bep9a1de akker, een belangrijke aanwijzing
voor een verdwenen bewoning VOIm2n, terwijl ze
binnen een ander onderzoekingsgebiai een veel minder
duidelijKe betekenis hebben rnrlat er op de meeste
velden wat van dit IlBteriaal te vinden is. lli ar~
oloog zal dus stea:is weer de interpretatie van
zijn vondsten aan de eigen kenmerken van zijn ooderzoekingsgebiai nneten aanpasren. Hij zal tevens
nneten oppasren an ock niet in "valkuilen" te lopen.
Hij verZél!lElt :im:rers hoofdzakelijk wat aan de oppervlakte ligt, nu werd in ro:rrnige gevallen dit oppervlak zelf verplaatst. Pep9a1de waterzieke gronden
ktmnen opgehoogd zijn net van een andere plaats
aangevoerde grond, al dan niet ve:nJEngd net archeologisch IlBteriaal. O:k ingrijpende ba:laJErosie
in reliëfrijKe gebiaien kan een deel van het oorspronkelijke oppervlak verplaatsen en andere delen
aan de voet van de hellingen afdekken.
lli resultaten van dit type van "oppervlakkig speurwerk" worden tevens door zeer veel externe factoren

bep9a1d zools bv. toeval, weersgesteldheid, lxxl~
ste1dheid, type van landgebruik, wisrelende concentratie van de onderzeEker, etc.. (fig. 1)
Zo is het bv. zeker niet uitgesloten dat op een
akker, waar tijdens een langdurige droogtepericx:le
niets te vinden leek na een regenbui, als bij wonder
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toch een concentratie van archeologisch ITBteriaal
opduikt. Het n: et iets dieper ploegen door de
landbouwer kan eveneens plots heel wat nieuwe
vondsten aan de oppervlakte brengen doordat de
ploeg voordien onverstoorde sporen doorsnea:l.
v.klar dit type van archeologisch veldwerk zeer
eenvoudig is wat betreft de toegepaste IIEthode,
dan kunnen zich bij de interpretatie van de vondsten echter grote problaIB1 stellen. Het is er
de onderzoeker zeker in de eerste plaats niet
an te doen zoveel nogelijk interessante of ze1d.zare
scherfjes van de velden te rapen. Zijn taak is
in feite tweeledig : ten eerste inventariseren
wat er aan archeologische gegevens binnen een
bepaald gebied voorhanden is en ten tweede uit
al zijn gegevens een rrax:irm.m van informtie distilleren antrent de bavoningsgeschiedenis van zijn
gebied zonder de onduideljke grens van overinterpretatie te overschrijden.
fu grote vraag die de archeoloog hier steeds op
de eerste plaats zal nreten stellen is : in hoeverre zijn de vondsten die hij verzanelde representatief voor het geheel van de archeologische sporen
die in de boden van zijn onderzoàcingsgebied aanwezijn of waren.
fu "veldloper" rrret er zich :i.nners steeds terdege
van bewust zijn, dat hij lIEt deze IIEthode zelfs
in het beste geval slechts een zeer beperkt staal
van de werkelijke aanwezige archeologica zal kunnen
inzanelen : naITElijk datgene dat "toevallig" door
de onderzoà<er opganerkt wordt.
Bepaalde resten zullen geNOOI1 niet aan de oppervlakte te vinden zijn arrlat de archeologische
lagen bv. afgedekt zijn door afzettingen van overstraningen. Andere sporen kunnen reeds uitgewist
of ontoegankelijk genmkt zijn door de huidige
bewoning. In reliëfrijke gebieden kan bodanerosie
grote delen van het oorspronkelijke oppervlak
verplaatsen en andere afdekken. (bk het landgebruik
speelt een grote rol. Gebieden lIEt overwegend
weiland of een dichte bebouwing zullen veel minder
en rrreiliJker te interpreteren vondsten opleveren
dan grote aaneengesloten akkercanplexen. Zelfs
de aard van de boden kan een invloed op het resultaat hebben : zo zullen bv. scherven in bruingrijzig aarde.verk veel minder opvallen in zandlean
dan in zandbodans. Vers geploegde lenige en kleiige
gronden zijn vaak minder geschikt voor prospectie,
arrlat de grote aardkluiten slechts langzaam verweren en het mogelijk aanwezige 1TBteriaa1 slecht
opvalt.
Pepaalde groepen van archeologisch ITBteriaal zullen
slechts zeer kortstcndig aan het oppervlak overleven. Zo zullen scherven in zachtgebakken prehistorisch aardewerk vaak reeds na enkele vorstperioden gewoon weer tot klei uiteenvallen.
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fu vondsten die dan toch nog kunnen ingezareld
worden zijn ITEestal sterk verweerd en gefragnarteerd, wat de determinatie er niet eenvoudiger
op IIBakt. fu archeoloog nret dus in feite een historische puzzel S8lIErlStellen waarvan niet enkel
een ongekend aantal stukjes ontbreken rraar waarvan
de voorhanden zijnde stukjes vaak ede nog zo vervornrl zijn, dat ze niet lIEt zekerheid aan elkaar
te passen zijn.

Cbdanks deze beperkingen blijft de veldprospectie
een bijzonder rendabele en waardevolle IIEthode.
Het is enkel aan de onderzoeker an ze binnen de
grenzen van haar inherente beperkingen toe te
passen. Het hoofddoel van de prospectie dient
zich te beperken tot "prospectie" : het opsporen
en karteren van nieuwe archeologische vindplaatsen.
fu globale interpretatie van de op deze wijze
verkregen gegevens is op zich een afzonderlijk
proces lIEt zijn eigen IIEthode en een vaak cnderschatte canplexe problamtiek. Het zal echter
wel duidelijk zijn dat in feite alleen de prospector
zelf zijn vondsten zal kunnen interpreteren, arrlat
hij de nodige vertrouwdheid heeft lIEt alle kmIIErken van zijn onderzoekingsgebied.

In navolging van buitenlandse voorbeelden werd
vanuit het San:inarie voor Archeologie van de R.U.G.
op initiatief van Prof. Dr. J. Nenquin, het project "Archeologisch Inventaris Vlaanderen" gestart.
Het streefdoel is an een globale inventaris van
archeologische vindplaatsen en collecties in Vlaanderen op te stellen. fu veldprospectie vormt binnen
dit project het voornaamste werk.:i.nstrunet.
Fm hypotheek die jaJ:IJ:Ier genoeg op de wetenschappelijke waarde van dit project rust, is het feit
dat nocxlged:wongen beroep dient gedaan te worden
op de onbetaalde al dan niet enthousiaste rraar
eveneens zeer onervaren werkkracht van licentiestudenten. Aan de geinteresseerde student wordt
iIrIIErs de kans geboden an zijn!of haar dissertatie
te wijden aan een veldprospectie en een archeologische inventarisatie van een deel of een volledige Vlaanse prefusie-ganeente. Fm 5O-tal verhandelingen werden in dit kader reeds gerealiseerd
Hiervan werden op dit llDlfilt 8 dorpsocnografieën
gepubliceerd in de reeks "Archeologisch Inventaris
Vlaanderen" •

Het valt niet te cntkennen dat dit type van veldwerk, mits de nodige begeleiding, een harde rraar
ede lHlieke leerschool kan VOI1IEl1 voor elke student

archeologie. M=n wordt op deze wijze :i.nners niet
enkel genocxizaakt een brede ITBteriaalkennis te
verwerven, de nodige technieken te leren (bv.

tà<enen) all de vendsten te verwerken, de naiige
ervaring "ten velde" op te doen, mar tevens dienen
historische, bOOatkundige, geologische, topooymische
gegevens en rrondelinge overleveringen op een kritische wijze b:innen het totaalbeeld te worden inge]:ESt. Het gure weer, de m:xI.derige velden en eventueel de confrontatie net een wat minder goe::l geluinrle Jandbouwer zorgen voor wat bijkarende karaktervorming. Alle aspecten, z.o..Jel practische als
theoretische, van het archeologisch enderzoà< karen
aldus aan bOO. re uiteindelijke interpretatie van

deze veelheid en verscheidenheid aan infomatie,
is echter vaak van zo een grote canplexiteit dat
ze de prille ervaring en inzicht van de "student

net de pet" ver te buiten gaat.
In 1%-87 werd een dergelijK ooderzoek uitgevoerd
te Gontrode en I...andS<outer. we hebben juffr. G.
Will.eyn zo bereidwillig gevooden all in een korte
bijdrage in dit I11.lllJIE[' een S8IIBlvatting van de
voornaamste resultaten van haar dissertatie te
willen voorstellen. Waarvoor hierbij ooze oprechte
dank.
Jdlan Rcmrelaere
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Gontrode en

Landskouter

In dit artikel zullen we de voorgeschiedenis en
de geschiedenis van twee gereenten, narn2lijk Gontraie en landskouter , trachten te schetsen. re
gegevens zijn gebaseerd op een licentiaatsverhandeling. Het anvat vooI!lallElijk reeds gekende gegevens
uit de literatuur en enkele prospEktievondsten.

Eerst een algareen woord je over de fysische argeving van beide ge:neenten.
landskouter en Gontraie situeren zich ten zuiden
van Gent op de overgang van de zand- naar de zandlea:rstreEk en in de eigenlijKe zandleE!IBtreà<,
zie figuur 1. re bcdan bestaat voorna:reliJk uit
zand en klei dat werd gevorm::l tijdens het tertiair,
dit is neer dan twee miljoen jaar geleien. Pelangrijk zijn de kalkzandsteenbanken, waaruit de PalegaIBe steen werd gewonnen. BEkend zijn de groeven
van Palegan, rrmr ad< op de Petsberg, aan de grens
van landskouter en Cbsterzele, werd deze steen
ontgonnen. In de middeleeuwen bouwde n:en er onder
andere de mx>ie twaalfde eeuwse kerk van landskouter lIre. Het eigenlijKe bcdaroppervlak bestaat
hier voo:rnarelijk uit zandlean. In het noordelijk
deel van Gontraie zijn er nog wel enkele plaatsen
waar de bcdan uit lanig zand of licht zandlean
bestaat. In de vallei van de Gondel:leè<, en in
de nabiJbeid van de kleinere beken treffen we
ad< enkele kleigronden aan. fuze werden afgezet
door de l:leè<.
BEkijken we nu even het landschap. In het noordwestelijke deel van Gontraie is dit heel open.
landbouwkundig zien we hier voornarelijk akkerland,
net enkele weiden en bos in de lager gelegen
gebieden (zie figuur 2).
In het zuiden stroant de m:>lenl:leè<. Hierrond liggen
voornarelijk weiden. Essentieel is hier het Aelnrezenijebos dat zich ad< over het noordoostelijk
deel van landskouter uitstrekt. Het dorpje zelf
is gelegen in een klein dal en bied een neer heuvelige aanblik.
Bij de prospektie speelt het bcd~ebruik een
belangrijKe rol. In ons gebied was 57 %voor prospektie toegankelijk. Bossen, bebouwd gebied en
diens lIrer kunnen :inners rooeiliJker onderzocht
worden op die rnmier.
Wlt betreft de bespreking van de eigenlijke archeologische resultaten gaan we chronologisch te werk.
(zie figuur 3)
re eerste periaie waarover we inlichtingen hebben
is de steentijd. re n:ens gebruikte toen vooral

/
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silex of vuursteen, die lIEI1 verwerkte tot allerhande
werktuigen.
re nngeliJk oudste vondst dateert uit het rneooliticum. fuze periaie, die ad< wel de midden-steentijd werd genoam, werd gekmrerkt door een jagersvermrelaarscultuur. M:!n leefde dus voornarelijk
van de jacht, de visvangst, het verzarelen van
vruchten, noten en dergelijKe nrer. M:!n trek waarschijnliJk rond als nrnalen.
Het werktuig dat wij vonden in landskouter bij de
veldprospEktie was waarschijnlijk een pijlpunt.
In landskouter werden ad< twee miniEm:! fragnenten
van gepolijste bijlen gevonden. Peide zolrlen uit
het neoliticum of de bronstijd dateren. Het neoliticum of de nieuwe steentijd is de periaie waarin
de n:ens zich geleidelijk ging vestigen op één bepaalde plek. 'Ze leefden van de landbouw en de veeteelt, die nu als belangriJkste rnmier van voedselvoorzien:i.ng naar voren kant. M:!n deed wel nog aan
jacht en visvangst rrmr niet neer als enige rnmier
an aan voedsel te geraken. In de Bronstijd leert
n:en het brons bewerken rrmr lIEI1 gebruikt nog zeer
veel silex of vuursteen. Gepolijste bijlen krnen
in deze periaie vrij regelmatig voor.
Vk belanden nu in een periaie waarin ad< de literatuur ons de gegevens kan verschaffen. Uit de Rareinse tijd en de vroeg-middeleeuwse periaie zijn voor
dit gebied vooralsnog geen gegevens bekend.
re eerste :zekere gegevens krnen uit de volle middeleeuwen (9de tot 12ie eeuw). In deze geschiedenis
speelt Gijzenzele, als uitbatingscentnJm van de
Sint-fuafsabdij een belangrijke rol. Het zuidelijk
deel van Gontraie en het noordoostelijk deel van
landskouter waren oorspronkelijk bossen die van
de 9de tot de llste eeuw werden ontgoonen door
de n:ensen van dit darein van Gijzenzele. Als toponian staat Gontraie hier nngelijk !lEe in verband
Rode betekent :inners gerooide, ontgoonen gronden
en Gont zou kunnen verwijzen naar de Gondel:leè<.
fuze ''woeste'' gronden werden dus pas in deze periaie
in gebruik genaren • re oude kerk van Gontraie dateerde uit deze periaie (lO:ie eeuw). fuze kerk
is nu verdwenen en was gebouwd op de plaats van
het huidige kerkhof.
Verscheidene hoeven in G:>ntraie kenden hun ontstaan
tijdens de volle (9 - 12de eeuw) en de late (l2de
- 15de eeuw) middeleeuwen. Vk ve:nrelden hier het
hof van Iberarne, ook bekend als hof van Chinderarne
of hof van Alarne. re hoeve werd aangelegd tijdens
de volle middeleeuwen ter uitbating van de Aelm:lez.enije van Sint-Paafs, als annex bij het darein van
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Gijz;enzele. re cu::lste vernelding gaat terug tot
1397. re hoeve -werd verpacht m de lSde eeuw. Q:k
vandaag nog is ze bewoond en haar nroie ingangspoort
kan nog be.Yonderd worden langs de Geraardsbergsesteenweg nabij de grens net Gijz;enzele en larxLskaJter.
Een arrlere belangrijke hoeve was het GoErl te Cootele.
IBze bevood zich op de plaats waar zich nu het
rijksstation voor veevcaimg uitstrekt. re oudste
verne1ding gaat terug tot 1376. IBze hoeve was
volledig anringd door een gracht. Op de kaart van
Ferraris, uit de l&le eeuw is dit nog duidelijk.
Q:k vandaag zien we nog sporen van grachten m
de weide achter de rijksstations, aan de grens
net M::!llè. In de buurt van deze hoeve -werden bij
prospEktie s::herven van geimporteerde ceramiek
uit het Rijnland (= rood-bes::h:ilderd aardewerk)
aangetroffen. IBze dateren uit de volle middeleeuwen
(9de tot 12de eeuw). Ze staan eventueel m verhard
net het bcx1~bruik van het GoErl te Cootele.
Een derde hoeve, net de watenoolen, is het Jbf
van den Abeele gelegen aan de \\atemolenstraat •
Q:k deze hoeve -werd anringd door een Wcligracht,
aansluitend bij de fvblenbeek. v.e vinden hier nog
sporen van terug m de weide voor de hoeve. re
IlDlen bestood reeds m 1598. langs de kant van
M::!lle bevood zich de oliaoolen, op de andere 0ever de graarnrolen. re ooIen had vroeger een waterrad,
dat nu vervangen is door drie waterturbmes. re
eigenliJKe hoeve dateert uit de 15de eeuw.
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re

dorpè<ern van G:mtrode cntwikkelde zich verder

rond de kerk. Een arrlere belangriJke kern was de
dries. IBze verzarelplaats van dieren, aan een

sanenkaIst: van -wegen was m 1SCl) reeds volledig
anringd door hoeven. Scherven die bij prospektie
op de velden hierantrent -werden opgeraapt, wijzen
op een datering die kan teruglopen tot de 12de
eeuw.
Van de 16de tot de 20ste eeuw zette de ~
zich verder rorrl de kerk, de dries en rood de grootste hoeven.
In de 19de eeuw werd de cule kerk afgebrci<en en
vervangen door de I:ru.idige kerk.
landskooter keOOe een p:mill.e1 lopende geochiedenis.
re nroie kerk, m ranaanse stijl, dateert uit de
12de eeuw. Ze -werd geboowd m Palegemse steen.
Rooi deze kerk breidde de dorpè<ern zich uit. In
de buurt hiervan -werden bij prospektie ocherven
aangetroffen van een zelfde roodbeschilderd aardewerk als hierboven verne1d, die uit de volle middeleeuwen dateren.
Over de hoeven m deze geneente is minder bekend.
v.el is ZEker dat cx:k landskooter bet:rd<:ken was
m de uitbating van het darein van Gijz;enzele.

larrlskooter en G:mtrode keOOen dus geen ophefimkende
geschiedenis naar zijn m lnm cntwikkeling een
nroi voorbeeld van de groei van twee rustige dorpjes.
Geertrui \\a1leyn

VLUCHTEN
Enkele

IN HET VERLEDEN

aspecten

van

de archeologische

luchtverkenning

in

Vlaanderen
W:lar luchtfotografie in het buitenland rreds lang
als een zeer relangrijke en rendarele detectiarethode in het arche::üogisch onderzoEk opgenaren werd
kwan de "gevleugelde archeologie" in Vlaanderen
p:lS het laatste decennilUll gOErl van de grond.

fu eerste pionier was venooe::lelijk P .H. Sharpe
die reeds in l<u) vanuit een militaire luchtballon
het reroarrle prehistorische IOOI1UJTEI1t van Stonehenge
in Zuid-Engeland fotografeerde. Militaire trepassingen van de luchtfotografie tijdens reide wereldoorlogen zorgden voor een verdere teclmologische ontwikkeling. Bij de systEmatische opna:lE en de interpretatie van deze talloze vluchtreeksen werd rren voor
het eerst geconfronteerd net het fenareen van het
tijdelijk verschijnen van bepaalde patronen die
in verOOnd bleken te staan net de aanwezigheid
van archeologische sporen in de boden. fuze ervaring
werd na de Tweede Vkreldcorlog vooral in Engeland
rnder impuls van
Crawford , G.W. Allen en
J .K. St-Joseph, voor het archeologisch onderzoEk
rendarel genaakt.

a.G.s.

In Noord-Frankrijk (vooral Champagne, Picarde,
Nord Pas -de Calais) heeft vooral R. Agache ga:lurende
de laatste decemria spectaculaire resultaten behaald.
\<.at retreft Vlaanderen en het M::etjesland in het
bijzonder bleek de S8Il'EI1Werking tussen piloot/anateurarcheoloog J. Se:rey en archeoloog J. Vannrerkerke een dergelijk onverwacht succes dat dit onderzoek
op initiatief van Prof. J .A.E. Nenquin gefntegreerd
werd in het project "Archeologisch Inventaris Vlaanderen" van het Saninarie voor Archeologie van de
R.U.G ••
Bij dit "neerkijken" op Vlaanderen speuren de vliegende archeologen naar "abnomale" patronen in
gewassen, op naakt akkerland, braakliggend land,
recreatieterreinen, weilanden. fuze tekens in het
landschap kunnen n:eesta1 in verband \oAJrden gebracht
net diverse landbouwactiviteiten, en andere natuurliJKe fenaIalffi of recente ingrepen van de rrens
zools bv.
tractorsporen, banestingspatronen,
sporen van oude vOErlersilo 's, vochtpatronen veroorzaakt door kunstnBtige reregeningsinstallaties
van siertelers en tuinders, uitzavelingen, trappelpatronen van op de weide bijgevOErlerd vee, drainagesyst6lEl1, door ziekte aangetaste gewassen, sc.hinnelpatronen, hEksenkringen, zandige opduikingen, depressies, verdwenen landwegeItjes en grachten,
begrazingspatronen, storten, oude beddingen van

gekanaliseerde riviertjes, • •• etc •• Andere sporen
getuigen dan weer van rrenseliJke activiteiten tijdens historische periooen zoals bv. : bantrechters
en loopgraven uit de wereldoorlogen, forten, kastelen, burchten, verdVJel1en <mValde middeleeuwse
hoeven, afgegraven rotten, ••• etc •• Nazicht van
oud kaartrIateriaa1 en historische bronnen kan hier
vaak de nOOige opheldering breJgell.

Sans echter, op een uitzonderlijk gtm.stig rrorent
\oAJrden 00< getuigen van het verre verla:len op de
gevoelige plaat gevangen. Vaak stille getuigen
die heel rrreiliJk hun verhaal loslaten. Bruikbare
historische bromen of kaarten zijn n:eesta1 niet
voorbanden daar
in het beste geval tot de
volle middeleeuwen (± 10:le - 12de eeuw) teruggaan.
fu archeoloog/luchtfotograaf zal bij zijn interpretatie hier in de eerste plaats een reroep dienen
te doen op ziJn eigen ervaring en deze opgeslagen
in de vaklitteratuur.
1lx>r de grote canplexiteit van dit armlgaan van
waargenaren fenarenen zal het vaak onontreerlijk
blijken reroep te kunnen doen op de ervaring van
specialisten uit diverse historische en natt.n.n:wetenschappelijKe disciplines zoals : archeologen, historici, geologen, bodarkundigen, biologen, landbouwdeskundigen. •• •
fusondanks zal een ''kant en klare interpretatie"
vaak niet nvgelijk zijn en mJet verder "diepgaarxler"
onderzoek door middel van boringen en opgravingen
verricht worden alvorens tot een gefundeerde verlclaring te kunnen karen. fu aldus verkregen infonmtie
en ervaring kunnen terug op het verdere onderzoek
geënt \oAJrden en bevruchtend werken bij de identificatie van identieke of gelijkaardige sporen. Voortbouwend op zijn ervaring leert de luchtfotograaf/
archeoloog zo stilaan het schrift van die vreenie
tekens in het landschap lezen. Een schrift echter
waarvan de symbolen veelal verschillende betEkenissen kunnen dragen.
\-klk technologisch ''hoogstandje'', zal rren zich nu
afvragen, IIE8kt deze blik in het begraven verla:len
nvgelijk ? ~t antwoord zal misschien wat ontgocchelen... enkel een stel argusogen en vleugels. Bij
de leek leeft :i.nners nog wel eens het misverstand
dat door middel van heel bijzondere toestellen
of speciale filnarulsies (rÖntgen, infraro::x:l, radar ••• etc.) door de bouwlaag in de boden gEkEken
wordt. Een dergelijke technologie bestaat inderdaad
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en wordt op grote schaal toegepast voor het IIEken
van satellietfoto's. Ze is echter bijzonder duur,
rroei1ijk handelbaar en dus niet rendabel voor dit
type van archeologisch onderzoà< • Al deze fenarenen
ktmnen :inners rret het blote oog waargenaren worden.
Il::! foto t s dienen enkel als een registratie an verder
onderzoà< mgelijk te IIEken.
worden vastgelegd
rret een gewone reflexcanera geladen rret de nornale
dia- of fotofilms. Niet z.elden zal het caneraoog
het trouwens nreten afleggen tegen de veel gevoeliger rrenselijke lens. Pepaalde minder frappante
sporen tijdens de vlucht opgererkt door de onderzoeker blijken vaak niet meer op de dia's of de foto's
terug te vinden zijn. Samrlge sterk ontwikkelde
en scheIi> afgelijnde patronen ktmnen z.elfs op de
begane grond of rret de hulp van een kleine geimproviseerde verhevenheid (bv. ladder, boan, berm,
toren) waargenaren worden. M:!estal echter mist
rren enkel de mirre "arendsblik" die rren vanuit
de lucht wel heeft an deze sporen ode uit het landschap te ktmnen isoleren.
oot ziet rren nu eigenlijk? Bijna nooit de archeologische sporen z.elf lll3ar wel de invlOErl ervan op
OOdan en vegetatie. Ree:l.s vanaf het ''Neoliticun''
(= jonge steentijd, vanaf 5de mill. v. arr., eerste
landlx:ruwers) werden akkers bewerkt, huiz.en, veekralen en arheiningen ge1::urwd, kuilen en grachten
gegraven, grafroonurrenten aangelegd. Gedurende duiz.enden jaren bracht de IIEl1S aldus littà<ens toe
aan de OOdan. Uitzonderlijk bij een gunstige sarrenloop van anstandigheden kan de invlOErl van deze
eeuwenoude ingrepen op de directe rngeving vanuit
de lucht waargenaren worden. Zo ktmnen zich in
naakt akkerland bv. puinstrd<en van stenen funderingen of de verploegde donkere hurreuz.e vullingen
van grachten of grote kuilen aftEkenen tegen de
"nornale" kleurtint van de OOdan (= OOdEmIErktEkens,
soiJ.m3rks). Hurreuze pakketten dragen tevens minder
snel uit dan een gewone zandige OOdan waardoor
er zich iets dookerder getinte vochtpatronen ktmnen
aftekenen (= "cIarnrmrrks"). Een verdwenen gracht,
waterput of grote kuil gevuld rret hUIreUS organisch
IIBteriaal zal tijdens een langdurige droogteperiooe
veel langer vocht vasthouden waardoor de groei
van de vegetatie erooven gunstig wordt beiIwlOErl.
Il::!z.e gewassen zullen hoger groeien en vroeger rijp:!l1
(kleurverschillen) dan de door de droogte aangetaste
planten (= positieve gewasrerktEkens, "positive
crop-narks") . roven funderingen en ander begraven
rretselwerk daarentegen zal de vegetatie veel sneller
van een acuut watertEkort te lijden hebben. Il::!
groei en het rijpingsproces zullen hier duidelijk
ten achter blijven (= negatieve gewasnerktEkens,
"negative crop-nmks") (fig.I). Bij uitzonderlijke
wateroverlast kan zich sans de ~Ekeerde situatie
voordoen. Op drogere beter gedraineerde plaatsen
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zal de begroeiing minder schade vertonen. Lichte
depressies in het terrein op de plaats van bv •
opgevulde grachten ktmnen onder water lopen en
zo hun oorspronkelijk tracé waameanbaar IIEken.
Il::! zandstreek kent op vele plaatsen schrale OOdans
(zgn. "p<Xlsolen") met op geringe diepte harde aaneengekitte 00nken van ijz.er-/hul1usaanr:ijkingen,
in de volksrond sans "rotse" geheten • Il::!z.e slecht
doorlatende lagen banoeiliJKen niet enkel de drainage van de OOdan lll3ar belanreren ode het diepwortelen
van planten. Op plaatsen waar in het verleden deze
afz.ettingen vergraven of gebrd<en werden (bv. bij
de aanleg van grachten) zullen bij extrare anstandigheden van droogte posi tieve groeiverschillen
in de gewassen ontstaan.
D:mk zij de z.eer lange schaduwen bij een lage z0nnestand ktmnen kleinere reliëfverschillen en groeiverschillen in gavassen geaccentueerd worden, een
schaduwbeeld van het verleden als het ware (= "sha-dCM-m'3rks). Zelfs in een ondergesneeuwd winterlandschap zijn interessante waarnaningen niet uitgesloten. Kleine temperatuurverschillen afhankelijk
van een afwijKende S8IIEl1Ste1ling van de ondergrond
ktmnen bepaalde dooipatronen veroorzaken (sneeuwrrerktEkens) • Sneeuw zal op hoger gelegen delen
het landschap sneller verstuiven of kan tegen obstakels opNaaien, kleine depressies ktmnen dichtstuiven.

Verder biedt de luchtfotografie de mgelijkheid
an overzichtsfoto' s te IIEken van grootschalige
opgravingen, oude stratenpatronen in historis::he
steden, nog bestaande archeologische llDl.11.IIlEnten,
landschapsel6lEI1ten van een bepaald archeologisch
studiegebied. .• etc ••
Vrijwel ieder type van gewas is een potentiële
"signaalgever" . In de VJ..aanse zandstreek blijKen
graangewassen en zaaigrassen de !Teest proouctieve
te zijn. Ze geven vaak rrroie en gedetailleerde
beelden waarbij z.elfs relatief kleine sporen ktmnen
waargenaren worden. Gunstige resultaten geeft ode
de bij ons veel geteelde uit Zuid-Anerika afkanstige
rrais. Ibordat dit gewas verder uit elkaar gezaaid
wordt (± 75 on tussen de rijen) vertoont het slechts
een grover raster waardoor zich enkel grotere sporen
aftEkenen. Gewasrerktà<ens werden z.elfs vastgesteld
in schorseneel-, spruiten-, prei- en wortelvelden.
In het buitenland zijn ode waarooningen gekend
in o.a. erwten- en zonneblOOlNelden.
O:k de aard van de OOdan speelt een detenninerende
rol. liJ drogen lem:ige gronden slechts langzaan
uit en geven laattijdig signalen. Zandgronden daarentegen drogen snel uit. In de zarer ktmnen de
gewassen reeds na een tweetal ~ (indien het
voorjaar niet overdadig nat was) de sporen van
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vochttèrort nanifesteren. Eén f:jkse regenbui kan
dan echter cd<: weer volstaan an eventuele aanwezige
groeipatronen weer uit te wissen.

Een zeer belangrijke maar tevens canplexe factor
is de weersgesteldheid gedurende kortere of langere
periooen voor de vlucht. re ondervinding heeft geleerd dat binnen het ooderzoà<sgebied kleinere regio' s rret als het ware een tijdelijk eigen "microklinEat" ktmnen bestaan die op verschillende wijze
reageren als gevolg van s.:ms zeer plaatselijKe weersfen<:JIHlen (bv. onweer).

re

waarneembaarheid vanuit de lucht van archeologische sporen hangt dus af van een ingewikkeld geheel
van zeer diverse factoren zoals o.a. : de aard van
de ge.vassen, specifieke landbouwtechnieken, bOO~
steldheid, seizoen, lichtinval, de hoek waaruit
gefotografeerd wordt, de weersgesteldheid op korte
of lange termijn, de aard en de anvang van de ingrepen in de bOOan, toeval, de oIJIErl<zaanhheid en de
ervaring van de piloot, de geschiktheid voor luchtfotografie van het toestel waanree gevlogen wordt •••
etc.. Een hele reeks s.:ms IIDeilijk in te schatten
ele:renten dus die elkaar in steeds wisselende canbinaties beinvloeden. Of bepaalde vluchtenreEksen "rendabel" zullen zijn is dus erg onvoorspelbaar. Het
ene jaar kan de "oogst" overvloedig zijn, het volgende jaar dan misschien weer relatief schraal. Alganeen
kan rren enkel stellen dat langdurige droogteperiooes
een potentieel gtIDstig klfuEat voor waarnaningen
scheppen. Enkel het steeds weer opnieuw controleren
van een geen al te groot onderzoEksgebied levert,
cd<: voldoende en vergelijkbare resultaten op. In
ons sterk versnipperd landschap zullen grote sporen
zich vaak niet in hun geheel releveren. re stukjes
nneten s.:ms jaar na jaar aan elkaar gepuzzeld worden
tot het patroon duidelijK wordt. Zo kan zich bv.
tijdens een gunstig seizoen een dubbele gracht in
een bepaald rraisveld aftekenen terwijl er in de
andere velden niets aan de hand lijkt te zijn. Een
volgende droogteperiooe kan echter cd<: in een aangrenzend perceel dnverwacht een hoè< in het grachtenpatroon te voorschijn toveren. Lbor de observaties
over verschillende jaren te canbineren kan rren aldus
bv. het vierkantige grondplan van de verdedigingsgrachten van een Rrnei.ns kamp sarrenstellen • Dit
steeds opnieuw crntroleren van reeds gekende vindplaatsen is dus van groot belang. Nieuwe sporen
ktmnen niet enkel het al be&i:aande beeld uitbreiden
maar ktmnen evengoed de oorspronkelijke interpretatie
terug in vraag stellen. CX>k het toeval steekt s.:ms
een handje toe. Zo kan bv. op het eind van een weinig
succesvolle zDEktocht plots een prehistorisch J1DIlUrrent rnder de vleugels van de luchtfotograaf worden
geschoven. Andere sporen verdwijnen sans verschillende jaren an dan plots weer op te duiken.
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Al de ontdekte sporen worden geinventariseerd en
in kaart gebracht. re fotografische opnaren worden
gecatalogeerd en voorlopig geinterpreteerd. Zoveel
IIDgelijk vindplaatsen worden cd<: op het terrein
door middel van controles van ontsluitingen (bv.
voedersilo 's), veldprospectie , boringen en eventueel
kleine proefopgravingen onderzocht. Chntacten net
aJMOnenden kunnen biJKanende infoIlIBtie opleveren
en vaak vermijden dat recente ingrepen "nog uit
de tijd van zus of zo ••. " de onderzoeker op een
"dwaalspoor" brengen.

re

opzienbarende resultaten behaald in het buitenland en nu cd<: in Vlaanderen hebben onbetwistbaar
aangetoond dat de luchtfotografie en in het bijzonder in canbinatie met veldprospectie een zeer rendabele archeologische detectiE.tIethode is. Net als
de veldprospectie kent de rrethooe echter cd<: enkele
inherente beperkingen en is de verwerking van de
gegevens niet vrij van bijzondere interpretatieproble:ren. M=n zal er bv. steeds rekening dienen
/Tee te houden dat rren enkel deze sporen ontdekt
die, bij een S9!lEI1loop van een aantal gunstige
factoren, van uit de lucht zichtbare invloed op
de bOOan of de ge.vassen hebben. Een aantal archeologische vindplaatsen waar deze gunstige factoren
ontbreken (bv. afgedekt door dikke overstraningspakketten, sporen onder bebouwing, te kleine en
te ondiepe sporen ... etc.) zullen nneilijk of niet
kunnen worden gedetecteerd.

re

luchtfotografie verschaft tevens een bredere
horizont aan de archeologie. Niet enkel de vindplaatsen op zich zijn belangrijk naar hun onderlinge
SEIIalhang in tijd en ruimte evenals hun verband
rret verschillende ele:renten (bv. bOOan, reliëf)
van de natuurlijke ~ving.
\\è ktmnen dus besluiten dat de archeoloog niet
altijd die nuchtere wetenschapper dient te zijn
die steeds rret beide voeten stevig op de grond
blijft ••• , hij kan het cd<: eens hogerop zoeken.

J. Sarey & J. Ramelaere
BIBUmRAFIE
Archeologie : regelnBtig verschijnt in het tijdschrift Archeologie een verslag van de luchtfotografische prospecties in Vlaanderen in het kader van
het project "Archeologisch Inventaris Vlaanderen".
de Vries - Metz W.H., Het verleden in vogelvlucht. Het gebruik van luchtfoto' s in de archeologie,
in : Steehouwer K.J. & Warringa A.H.C., Archeologie
in de praktiJK. M3thooen en technieken voor de (areteur-) archeoloog, Weesp, 1935 pp. 59-67.
Wil s 0 n D. R ., Airphoto
interpretation
for
archaeologists, Londen, 1932

FIG.2 : Bewrn:ingssporen uit verschillende pericxlen waargenaJBl

in

Zeeuws-Vlaanderen
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Archeologisch

onderzoek

naar

het

kartuizerklooster

«KONINGSDAL" op het « MEERHEM " (inst.St. Jan de Deo) te
Gent

In het vooruitzicht van een grootschalig nieuwbouwproject werd door de directie van de psychiatrische
instelling Sint-Jan de Ieo (Fratersplein 9, kadaster : Gent, afdeling 1, sectie A, blad 10, nr.
1598 k) in 1985 aan de là2nkmdige Vereniging t~
Gonde" uit M:!lle de n:ogeliJ1<heid gelxxlen een preventief arèheologisch onderZOEk uit te voeren. Tijdens
de grootschalige graafwerken op de bouwwerf konden
in 1987 nog enkele bijkarEnde vaststellingen gedaan
\\Urden, zij het onder minder gunstige anstandigheden.

2) HISJ.llmI{
In 1456 vestigden zich hier de fraters van de derde
orde van Sint-Franciscus. In 1584 kochten de door
de calvinisten onthOOIrle kartuizers van het RooigE!ll
de gebouwen en richtten er hun nieuwe t'Kartuize"
in.
Na de opheffing van de orde door Jozef TI in 1783
werden een deel van de gebouwen (kapel) ~evornrl
tot de rra::hanische spinnerij van Lieven Pauwens.
re kartuizerkluisjes werden op het eind van de
1Sde eeuw afgebrcl<en.

IV werd het grondplan van een langwerpig vertrekje
gevornrl door de nuren Ml, MS, M), M2 (atm. ± 1,00
x 4,3) m binnenmaats) ingetekend. Fen deel van
de nuren (M3-4) was zo grondig uitgebrcl<en dat het
oorspronkelijke tracé ervan alleen nog als een
"negatief spoor" onder de vorm van een puinstr<XJk
in de lxxlE!ll be.vaard bleef. Het mobiele vondstemateriaal bestaat vooral uit sterk gefragnenteerde
postmiddeleeuwse en wat schaarse laatmiddeleeuwse
ceramiek. Tevens werd heel wat dierlijk bo1:nBteriaal
ingezarreld. Fen deel ervan vertoonde duidelijke
sporen van bewerking. We verrrelden hier ock enkele
"speelkootjes" . Er vallen echter weinig bruikbare
gegevens uit dit I1I:lteriaal af te leiden daar deze
voorwerpen vrijwel uitsluitend in sterk verstoorde
contexten (bv. puinlagen) werden aangetroffen zodat
resten uit verschillende perioden vern:engd werden.
Globaal ktmnen de vondsten in de periode 14de lSde eeuw geplaatst worden. Fen deel ervan getuigd
dan ock van de aanwezigheid van de fraters van
de derde orde van Sint-Franciscus aangezien de
Kartuizers pas op het einde van de 16de eeuw hier
htm "kartuize" begonnen in te richten.

Voor de interpretatie van de opgegraven nuurresten
kon een beroep gedaan worden op enkele plattegronden
van de verdwenen kluisjes. Hierbij rezen echter
enkele practische problEmen. re zeer beperkte schaal
In het voorjaar van 1985 werden 2 zoeksleuven uitge- van het archeologisch onderzoè<: en de slechte be.Yazet in de tuin van het instituut net 11éIIE tussen ringstoestand van de sporen lxxlen weinig aankoopingsde Mrriagrot en een oode serre links van de toegang ptmten. Eovendien is het kaartmateriaal niet altijd
tot de nrestuin. Hier werd enkel een ± 1,5 m dikke even betrouwbaar gebleken.
puinlaag vernengd net scherven postmiddeleeuws - Ml is echter wel duidelijk de ftmdering van de
en laatmiddeleeuws aardeverk en dierenbeenderen gevels grenzend aan de pandgang. re blootgelegde
aangesneden .
ftmderingen horen blijkbaar tot de 4de kluis aan
de v.'eStzijde.
Uitgaande van historisch kaar1:nBteriaal werd de
nngeli]1<heid onderzocht on de plaats van de verdwe- Tijdens de zeer grootschalige graafwp.rken voor
nen kartuizerkluisjes zelf aan een nader onderzoè<: de bouw van de nieuwe kliniek in 1987 konden slechts
te onderwerpen. On practische redenen kwcm alleen enkele waarnEmingen gedaan worden. re zware fundeeen zeer beperkt terrein nabij de kapel op de psr- ring3llll.lr grenzend aan de pandgang rustte plaatseking van het instituut hiervoor in aaIl!lI:!rldng.
lijk op ± 2,5 m brede in baksteen gerretselde spaarbogen. Er konden tevens een tweetal gerretselde
In 2 kleine sleuf jes (afm. 5 x 5, 4,5 x 5,5 m.) waterputten (baksteenfornoot ± 20 x 9,5 x 5,5 on)
(fig. 2 ) werden de bakstenen ftmderingen van één gelocaliseerd worden. (fig. 10 en 11)
van de kartuizerkluisjes blootgelegd. In deze vrij
grof gerretselde constructies waren blijkbaar <XJk re profielen van de bouwputten lxxlen een blik op
gerecupereerde ~teria1en verwerkt. Ml (fig. de oorspronkelijke topografie. Over het ganse ter2) is een zware ± <Xl cm brede ftmderingSIllur die rein kon de dikke puinlaag opgerrerkt worden die
van niveau ± -123 tot -233 beHaard bleef. In sleuf reeds tijdens de opgraving van 1985 vastgesteld
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FIG.! : Reconstructietekening van de kartuizerkluis "Kooingsdal" op het M::erhem (1584-1783)
(F1g. J. Brebels, Verleden van huize St. Jan de D:!o. G.:nt 1974)
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FIG. 2 : Ftmdering van één van de kartuizerkluisjes (opgraving 1985)
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was. Op sarmige plaatsen bevond zich ormiddellijk
hieronder de zandige IOOffierbOOen rret bovenaan hier
en daar nog een restant van een htmEUS laagje waarin
ehkele scherven laatmiddeleeuws aardewerk aangetroffen werden. Op andere plaatsen daarentegen was
een dik, zeer ht.llIffiS tot venig JEl<ket aanwezig dat
verIOOffielijk vergraven werd en od<: enkele schaarse
laatmiddeleeuwse archeologica bevatte.
Cbrsr,ronkelijk vertoonde deze plaats dus een microrelief bestaande uit hogere en drogere zandige
delen waarop waarschijnlijk od<: de kapel geboowd
werd en natte depressies die later opgevuld werden
an het terrein bouwrijp te maken.
4) BR:rnRIJVnG VAN ENKELE VCNCSI'EN

l. Spinpotje
(fig. 3)

Inventarismnrrrer

S.J.D. '85-III-2.

Steengoed. Raeren XVI-XVII eeuw.
Lichtbruin wutglazuur.
Iergelijke kleine potjes werden gebruikt an bij
het spinnen de vingers vet te houden. lliartoe werd
het potje rret vet gevuld en rret een touwtje door
de oortjes rond de nEk gedragen of aan het spinnewiel gehangen.

schild jes vervangen. Dit typische volksgebruik
verdween bij ons pas rond de eerste wereldoorlog.
Een van de grootste verzarrelingen van deze voorwerpjes bevindtzich in het Stedelijk t1.Jseum voor Volksktmde te Brugge.
4. Bordfragpent
26-'17 (fig. 6)

Inventarisnl.llTJrer

S.J .D. '85-Ill-

Rocd aardewerk - sgrafitto - YYIA.
Bij sgrafittotechniek werd het gehele oppervlak
overtrokken rret een dunne laag witte kleipap. D3arin
werd het gavenste OI1lélllEflt diep uitgekrast zcdat
de tEkening zich in een coostrasterend rocd (van
het baksel) aftEkende. Bij dit fragtIEllt is boven
de witte klei-of sliblaag een gelig-groenbruin
glazuur aangebracht. Leze kleur werd waarschijnlijk
verkregen door toevoeging van koperoxiden en nangaan.
Van het OI1lélllEflt is alleen een Gotische letter
M duidelijk herkenbaar.
5. Beslagplaat van rresheft
'85-III~I. (fig. 7)

Inventarisnl.llTJrer S.J .D.

Peen-gezaagd in de lengterichting-gepolijst. YNXVIe eeuw.
Een rres bestaat uit een snijdend gedeelte (lamet
of lamer) en een handgreep (heft of hecht). Binnen
2. Scherf ''Paardenan'' Inventarisnl.llTJrer S.J .D. '85in de handgreep zit een angel (= het gesrede verTII-l. (fig. 4)
lengde van het lamer).
Er kunnen twee types van angel onderscheiden worden
Steengoed. Raeren XVIB.
Steengoed rret lichtbruin/grijs gevlekt zoutglazuur . nml. de versmalde angel - waarbij het heft rond
Zeer fijn gedetailleerde afwerking. GezichtsrEEker de angel wordt klen geschoven - en de plaatangel,
van zgn. ''Paarclrran'' d.i. een bolvormige kruik rret waarbij beslagplaten rret nageltjes door de plaatEm3lle hals waarop aan de voorkant een baardig angel aan elkaar worden vastgezet. Dit laatste
gezicht stond afgebeeld. In de 16de/17de eeuw werden type werd vooraJ in de ISde-I6de eeuw veel gebruikt.
grote aantallen baardEmIDkruiken te Aken, Raeren Ie archeologische vondstcontext van dit beslagen Frechen g€m38kt. Ie variatie was evenwel enonn plaatje wijst eveneens op een datering in deze
groot. Zo..rel in de uitwerking van het gezichtSJEEker, pericde.
de kruikvonn en de versieringsrotieven waren sans Peen was - een nu praktisch niet neer gebruiktgrote verschillen. GezichtSJEEkers die sterk verwant IIBteriaa1 dat veel toepassingen kende. Kannen, knozijn aan deze scherf zijn o.a. te zien op een kruik pen, naalden prienen, dobbelstenen, speelschijfjes
uit de verzarreling van het rruseum Boymms-Van enz. werden uit been of sans od<: wel eens uit gewei
P.euningen (Rotterdam) en op een kruik van hetzelfde of ivoor vervaardigd. Ie versiering van dit beslagtype uit het kunstgewerbaruseum (Keulen). Dit laat- plaatje bestaat uit een herhalingsrotief van ptmtste exanplaar is gedateerd 1575 en getekend B M cirkels en dubbele ptmtcirkels. Leze versierings(= Ealden fumicken : een pottenbakker uit een wijze was reeds in de Karolingische pericde gEkend
gEkende Raerense pottenbakkersfarnilie ).
en werd gedurende eeuwen veel toegpast.
3. Patacon

Inventarisnl.llTJrer S.J .D. '85-1-1 (fig.5)

Witte pijpaarde. XIX eeuw.
Iergelijke pij paarden schildjes werden rret waterverf
beschilderd en gebruikt ter versiering van feestgebak. Waarschijnlijk werden oorspronkelijk echte
m.mten gebruikt ; de naam patacoo is de oorspronkelijke naam voor een Spaans zilverstuk. Tijdens
een pericde van econanische achteruitgang werden
de zilverstukken waarschijnlijk door de pijpaarden
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6. FraglreIlt kruik
1-l. (fig. 8)

Inventarisnl.llTJrer S.J .D. '85-IV-

Steengoed. Raeren XVIB.
Grijzig, lichtbruin gevlekt zoutglazuur .
Steengoedkruiken werden in de 16de-17de eeuw sans
fraai versierd rret ingestanpelde beeldfrieza1.
Dit zeer verfijnde en erg gedetailleerde fragtIEllt
is een gedeelte van een fries waarop ''Dye schooe
Hystorie" van de kuise Suzanna stond afgebeeld.
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FI G.10 : Gar:etselde 'Waterput in het profiel van de bouwput tijdens de
nieuwOOuwwe:r'ken in 1987.

flG.11 : id. fut:ail
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Dit thena was in de l~17de eeuw erg geliefd;
verscheidene varianten van dit beeldfries zijn
bEkend.

7. Fr8f?1Hlt M3r:i.a-Eeeldje. Invent.arisnt.mIer S.J.D.
'85-II-1. (fig. 9)
Terra-cotta. XVI-XVIIe eeuw.
Tijdens opgravingen in poot-middeleeuwse sites
worden geregeld kleine devotiebeeldjes gevcnden.
M:;estal betreft het voorwerpjes uit witte pijpaarde,
gevornrl in rrallen. Il=votiebeeldjes uit aardewerk
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of terra-cotta kaIe:l veel minder frequent voor.
Il= lIJ2eSte O.L.V.-beeldjes stellen een staande
Mm..a Iret k:in:l voor. Volgens de pooitie van het
k::in:Ie:rhoofdje denken we echter dat dit fragtIBlt
tcebehoorde tot een zittende of t:rooende M:ldoona.
Bij staande Mm..abeeldjes kant het k:in:lerhoofdje
naast de scha..tder of het hoofd van O.L.Vrww.
Chianks de kleine a:fnetingen was dit beeldjeerg
gedetailleerd afgewerkt.

J.

G.~
R(]lJ'Ie]aere

Spaans

aardewerk met

van

Gentse

2

tinglazuur

gevonden

op

de

terreinen

kloosters

Tijdens grootscheepse graafwerken aan het Ibbbelslot
(1) en aan het Fratersplein (2) organiseerde de
Head<undi.ge Vereniging ''Th: Gondel! uit M=lle verschillende noodopgravingen en wertcontroles. Hierbij
-werden vijftien aarde.verkscherven bedekt net tinglazuur ontdekt, die uit Spanje afkanstig zijn.
(hier invloed van de islamitische beschaving werd
de techniek an aardewerk net een op9ke witte tinglazuurlaag te bedekken in Spanje reeds in de 12de
eeuw of zelfs vroeger toegepast (3). ~ glazuurlaag werd rreestal beschilderd net een groen en
bruin of een blauw decor. Een speciale techniek
bestond erin bovenop het tinglazuur bij een derde
bakking een gouilusterversiering aan te brengen.
Het zijn vooral de prcx1ukten net blauwe beschildering in canbinatie net goudluster die in de late
middeleeuwen naar onze gevesten verscheept werden.
Dit, rnwille van zijn kwaliteit en zijn versiering
sterk begeerd artikel kende een ruirre verspreiding
rondan de Middellandse Zre, .wvel in de kristelijke
als in de islamitische gebieden (4) . Qk langs
de Noordwesteuropese kusten vinden we een vnJ
grote cmcentratie, die echter sterk afneent naar
het binnenland toe (5).
lbewel lIEIl in Vlaanderen deze ceramiek pas sinds
kort herkend en bestudeerd heeft (6), Wcl.S de import
ervan reeds lang gekend. \..e vinden er net ~
afbeeldingen van op schilderijen en op miniaturen
van Vlaamse rreesters uit de 15de eeuw (7), terwijl
een ordannantie van Ihllips de Goede uit 1441 de
invoer van "Valenswerc" veI11'eld (8). Elf plaatsen
in Vlaanderen leverden ongeveer honderddertig scherven Spaanse majolica op (9). In Nederland kennen
we driehonderdtwintig exEmplaren uit drieenveertig
vindplaatsen (10), terwijl er in Noord-Frankrijk
enkel een drietal vondsten uit LUIe gepubliceerd
zijn (U). In Nederland en Vlaanderen kwan::en er
doorgaangs enkel één tot twee stukken per archeologische vindplaats aan het licht. Uitzonderingen
hierop VorlIEll U:mrre, Ibrdrecht en Sluis. In Gent
leverden enkel het Ibbbe1slot en het Fratersplein
rreer dan twee majolicafraguenten op (12). Sinds
het verschijnen van een eerste overzicht van de
Gentse vondsten in 1985 (13) zijn er elf nieuwe
stukken ontdekt op vier nieuwe en op één reeds
gekende vindplaats (zie afb. 1).
Het materiaal uit beide hierna besproken vindplaatsen (14) stamt hoofdzakelijk uit de streek van
Valencia, net uitzondering misschien van enkele

vroege exEmplaren die eventueel ad< uit de twee
helft van de 14de en het einde van de l5de eeuw.
re rreeste scherven worden bewaard in het G3reentelijk :t1.!seum van M=lle, Een exEmplaar staat tentom
in het :t1.!seum M=erhan in Gent (nr. 10) en twee
stukken bevinden zich in de privé-verzme1ing van
J. Farret (nrs. 4 &9).
Ibbbe1slot Het terrein gelegen aan het Ibbbe1slot
bffioorde vanaf anstreeks lan aan de TaqJe1iers.
Na de ontbinding van de TaqJelorde in 1312 werd
het terrein overgedragen aan de Orde van het fbspitaal van Sint-Jan van Jeruzalan. In 14:U stmd
op het darein van het TaqJelhof o.a. een school.
In de 17de eeuw bleef een net IIJJren ansloten geheel
en ad< de kapel nog bewaard (15). re Orde verdween
er blijkbaar op het einde van de 17de of in de
1Bde eeuw.
Ibor de HeaOOmdige Vereniging ''Th: Gondel! -werden
fragnenten van acht recipiënten in Spaanse majolica
verzaneld. Een zestal (nrs. 1-3,6-8) ervan werden
ontd€kt binnen de oeverbeschoeiing die tegen de
gracht alÎleen de TaqJelrrote Wcl.S aangelegd (16) .
Het materiaal dat sarren ertree gevmden werd, kan
grOSSCHIDio in de 14de en in de 15de eeuw geplaatst
worden. Een exEmplaar aangetroffen in de gracht
zelf (nr. 5), biedt minder chronologisch houvast,
gezien de gracht zeker nog in de tweede helft van
de 17de eeuw zichtbaar Wcl.S. Een laatste fragtrent
(nr. 4) werd gevmden ten zuidoosten van deze <mValling op de terreinen van de voormalige fabriek
Li..ppens (17). Voor zeven van de acht scherven kunnen
we vrijwel zeker aannanen dat ze afkanstig zijn
uit het bezit van de Orde van het Hospitaal van
Sint-Jan van Jeruzalan. Voorlopig rekenen we ad<
het fragrrent buiten cmtext hierbij.
1. Schotel of schaal (afb. 2,1) bodemfragnent,
roze klei net lichtgele kern en dito oppervlak,
tinglazuur aan beide zijden. re binnenzijde is
versierd net een centraal sterpatroon en net levensboonrotieven in cobaltblauw en goodluster. re onderzijde vertoont o.a. een rozet in luster. Het decor
getuigd hier nog duidelijk van islamitische invloeden. Dit stuk stamt dan ad< uit de overgangsfase
en kan .wvel aan Andalusia als aan Valencia worden
toegeschreven. \..ellicht roogen we di t exEmplaar
dateren in de tweede helft van de 14de eeuw (18).
2. Schotel (afb. 3,2)
randfragrrenten, geelroze
klei net rode inclusies, tinglazuur aan weerszijden.
In goodluster uitgespaarde Arabische lettertekens
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Afb. 1 : Verspreiding Spganse najolica in Gent
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2. Ibbbe1s1ot
3. Drongenhof
4. Trommelstraat
5. Sint-Veerleplein
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tooien de bovenzijde. Q:k dit exemplaar stant verIJDErlelijk uit de overgangsfase en kan tussen het
einde van de 14de en het eerste kwart van de 15de
eeuw gedateerd worden (19).
3. &hotel (afb. 3,3) wandfra~t, roze klei net
lichtbeige oppervlak, ting1aztrur aan weerszijden.
Op de brede rand staat een blauw IIDtief bestaande
uit twee uitstaande neerlobbige bladeren en in het
midden een blOE!Iknop. Ie achtergrond wordt gevornrl
door sterk gestileerde bloannotieven, die uitgevoerd
zijn in een zilverkleurige netaalglans. Dit produkt
stant uit Valencia en is kerm:erkend voor de periode
1425-1475 (X».
4. Schotel (afb. 4,4) wandf~t D.S. 22, roze
klei net lichtbeige oppervlak, ting1aztrur aan weerszijden. Ie binnenzijde vertoont een enigszins gelijkoordig blauw b1adlIDtief als het voorgaande stuk.
lovel de blauwe bloem- en bladversiering als het
lusterdecor gelijkt sterk op een scherf gevonden
in Sluis (21). ll3ar de blauwe bladeren ontbreken,
valt het niet neer te achterhalen of deze al dan
niet voorzien waren van sgraffito-nerven. Q:k dit
produkt uit Valencia werd vervoordigd tussen 1425
en 1475.
5. Diepe schotel (afb. 4,5) wandfragrent, roze klei
net lichtgeel oppervlak, ting1aztrur en bruinrode
luster aan beide zijden. Grote platte schotels net
rechtopstaande wand en naar buiten staande rand
zijn hoogswaarschijnlijk imitaties van netalen voorbeelden (22). Ie lusterversiering aan de binnenzijde
van de opstaande wand bestaat uit een opeenvolgende
herhaling van een bloem of blad in een circel net
stippen. Dit IIDtief kant eveneens voor op stukken
gevonden in furdrecht en in Sluis (23). Dit Valenciaans exemplaar rogen we wellicht dateren in de
eerste helft van de 15de eeuw.
6. &hotel (afb. 4,6) wandfragtrffit, lichtgele tot
lichtroze klei net ting1aztrur aan weerszijden. Ie
grudlusterversiering op de bovenkant van de randaanzet is bijna vollErlig onleesbaar geworden. Fijne
gearetrische lusterlIDtief jes vinden we onde:nreer
terug op wapenborden uit de eerste helft van de
15de eeuw (24).
7. Schotel (afb. 4, 7) randf~t, roze klei net
geelbeige oppervlak, ting1aztrur aan weerszijden.
fut IIDtief in luster en blauw laat geen specifieke
identificatie toe.
de vondstrnstandigheden
lIDgell we een datering in de 15de eeuw aannenell.
8. Kan (afb. 4,8) randfra~t, geelroze klei, ting1aztrur aan weerszijden. Q:k hier kmnen we het
lusterratroon niet neer achterhalen zodat we enkel
op basis van de vondstanstandigheden een situering
in de 15de eeuw vooropstellen.
Fratersplein Ie terreinen waarop nu het Psychiatrisch Instituut Sint-Jan-de-Ieo gevestigd is kwan
in 14:6 in het bezit van de Ierde Orde van Sint-

Franciscus. Ie Fraters bouwden er in 1463 een nieuw
klooster. In 1584 ging het klooster over naar de
Kartuizers, na de verwoesting van hun klooster
op Rooigan. HoBveI er archeologische aanwijzingen
zijn dat er voor de kanst van de fraters op deze
plek al bewoning was, lijKt het <l1S eerder aannaneliJK dat de aanwezigheid van Spaanse lIBjolica net
de vestiging van de fraters verband hrudt. HoBveI
alle zeven scherven uit de 15de eeuw staIne1, vOI"llEll
14:6 of 1463 geen dateringsc:riteria, daar deze
kostbare waren rogeliJK uit een vorige vestiging
ktmnen neegebracht zijn. Ie verschillende vondstanstandigheden konden in het kader van dit artikel
niet bestudeerd worden.
9. &hotel (afb. 5,9) randfra~t KA.!., lichtroze
klei net beige oppervlak, ting1aztrur aan weerszijden.
~t
doorvlachten bogenbandlIDtief is uitgevoerd
in blauw en opgevuld net donkerbruine lusteI'lIDtiefjes. Dit decor van M::xln::ie inspiratie kant 2'.CJ.'iel
in Andalusia als in Valencia voor. In Valencia
blijft het ten minste tot het Theede kwart van
de 15de eeuw in voege (25). Een geliJKoordig stuk
werd ootdEkt in de Gentse Sint-Pietersabdij (26).
10. Schotel (afb. 5,10) bodanfragtlErlt, roze klei
net lichtbeige oppervlak, ting1aztrur aan beide
zijden. Aan de binnenzijde zien we een bloem net
uitstaande bladeren in kobaltblauw ~ven door
sterk gestileerde bloannotieven in grudluster. Ie
onderkant vertoont een lusterrozet. Ie beide uitstaande bladeren zijn niet synnetrisch, wat oek
het geval is bij een exemplaar uit Sluis (27) en
uit Brugge (28). Iergelijke valenciaanse produkten
worden tussen 1425 en 1475 gedateerd.
11. Kan (afb. 6,11) bodanfragtrffit, roze klei net
lichtbeige oppervlak, ting1aztrur aan weerszijden.
Ie versiering in blauw en luster behoort tot dezelfde categorie als deze op voorgaande sc:hotel. Een
bijna identieke kan, ontdekt in Melrose Abbey ,
Roxburghshire (G.B.), wordt gedateerd in de eerste
helft van de 15de eeuw en wordt gerekend tot de
rijpe valenciaanse waar (29).
12. &hotel (afb. 6,12) randfragtlErlt SJD 85-ill2B-267. roze klei net geelbeige oppervlak, tinglazuur aan beide zijden. ~t heggerankrootief in luster
en kobaltblauw kant tussen 1425 en 1475 veel voor
op rijp valenciaanse lIBjolica.
13. Schotel (afb. 6,13) wandf~t, roze klei
net beige oppervlak, tinglazuur gedeeltelijK 1:Jewagrd
aan beide zijden. ~t lusterdecor is uitgevist.
Ie schaarse blauwe lijnen laten tach toe hier een
heggerankIootief te herkennen. Voor de herkanst
en de datering verwijzen we naar vorig stuk.
14. Schotel of kan (afb. 6,14) bodanfragtrffit, roze
klei net geelbeige oppervlak, ting1aztrur aan weerszijden. Van de versiering is enkel een blauwe lijn
te zien.
15. Kan (afb. 6,15) roze klei net verschillende
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inclusies, geelbeige oppervlak en dito binnenkern,
I1Bt tinglazuur aan beide zijden, blauw decor aan
birmenkant. Het opstaande gedeelte van de brede
rand is lichtjes beschadigd. Karrren. net een dergelijke rand treffen we reeds aan in de late 13de
of in de vroege 14de eeuw (31). fu birmenzijde
van de rand vertoont een visgraatnntief tussen
parallelle banden. Dit decor is kenrrerkend voor
lSde eeuwse prooukten uit Paterna (32). fu binnenzijde van de kan is verdeeld in nissen net blauwe
stip erin. Een enigszins gelijkaardig nissenpatroon
vinden we op een lusterbord uit london (33). furgelijk decor kant ock voor op een schotel uit LuidFrankrijk, waarvan echter de herkanst niet kon
bepaald worden (34). Spaanse rrajolica net enkel
een blauwe beschildering werd in de 14de-1Sde eeuw
vervaardigd in de streek van Earcelona (Catalaans
blauw) en in de streek van Valencia (Paterna blauw).
fu import ervan naar onze streken lijkt eerder
uitzonderlijk. In Gent werd tot nu toe enkel een
fragnent van een albarello aangetroffen (35). Verder
kennen we exemplaren uit Brugge (36), D::tnne (37)
en M:rl1elen (38).
Het aantal exemplaren uit beide hier bespreken
religieuze instellingen is relatief groot. Als
we er rekening nee hooden dat we hier niet staan
voor systamtisch onderZOEk, qen we veronderstellen dat het reële aantal recipiënten dat bij deze
gereenschappen in gebruik was, nog hoger ocoorde.
Hierbij rijst dan ock de vraag in hoeverre we de
aanwezigheid van dergelijke ceramiek als een luxeindicator qen beschouwen. Het veelvuldig voorkaren
in religieuze instellingen zou kt.mnen pleiten voor
een ceremniële filllctie, doch op geen enkel Gents
stuk staan kristeliJke opschriften of symbolen.
Als vomen kanen enkel schotels, ochalen of k<mren
voor, waarbij het grote overwicht van schotels
opvalt. !-Et ootbreken van enkele specifieke vomen
zoals albarelli of kannen zou ktmnen wijzen op
een welbepaald gebruik (39). W:tt ock de ftmetie
van de Spaanse rrajolica weze, de aanwezigheid tijdens de lSde eeuw van ten minste vijftien stuks
in twee Gentse kloosters vonrrt een werkelijke
bijdrage tot de kennis van de laatmiddeleeuwse
S3IIEll1eving •

Patrick Raveschot
(1) DR:MEI' G & RAVESCIDf P., 1sm.
(2) Im1EI' G. & IDt1ELAERE J., 1985.
(3) MARS A., 1987; p. 4.
(4) MARS A., 1987, p.1.
(5) We rroeten er wel rekening nee houden dat Spaanse
I1Bjolica pas de laatste tijd als duOOanig wordt
herkend en dat de verspreidingEkaarten voorlopig
eerder een v.rerslag zijn van sans trevallig opgedane

kennis. Gelukkig groeit het aantal publicaties
hierantrent gestaag, waardoor dit euvel in de toekanst wellicht zal ovenvonnen worden.
(6) Het is vooral J.G. Hurst geweest die hier pioniersverk heeft verricht.
(7) HIJRST J.G. & NFAL D.S., 1982 p. 83-84.
(8) HIILHVAERT B. & vmIAErnE F., 1983, p. 28l.
(9) MARS A., 1987, p. 1ro. ~oow M:rrs rekent
voor het Ibbbelslot een drietal scherven dubbel.
CXldertussen zijn er in Gent nog acht vondsten bijgekalEn alsock een stuk in funderm:nde.
(10) MARS A., 1987, p. 1ro.
(11) BLIEJ]( G., 1985.
(12) Dit grote aantal kan zeker toegeschreven worden
aan het intensief onderZOEk over een vrij groot
oppervlak. Hierbij roeten we nochtans oIJIErl<en
dat de buitentuin van de Sint-Pietersabdij, waar
grootscheepse systamtische opgravingen plaats
vonden, enkel twee fragnenten opleverde.
(13) RAVESCIDf P., 1985.
(14) We danken eerst en vooral het besttrur en de
leden van de Hearkundige Vereniging ''Ie Gome",
het MJseun M:erhan en J. Parret, die oos het betrekken schervernmteriaa1 ter studie aanbeden. Q:k
betuigen wij hier onze erkentelijkheid aan Part
Poone, Patrick Cattoir, Frederic l'berran en Ibrrinique Seyssens voor het verzorgde tekenwerk.
(15) ID1ILE A.G., 1976.
(16) DE3>1ET G. & RAVE3IDI' P., lsm, p. 23.
(17) Zie ock lALFMAN M.C. & RAVE3IDI' P., 1983.
(18) MARS A., 1987, p. lOB, 5.6.12.
(19) MARS A., 1987, p.1OB, 5.6.11.
(20) RAVE3IDI' P., 1985, p. 27,5.
(21) HURSf J.G. & NFAL D.S., 1982, p. 88.
(22) FIDIHnrnAM A.W., 1951, p. 175.
(23) MARS A., 1987, p. 102.
(24) FROIHJ}GJAM A.W., 1951, p. ~, afb. 58ro, MARTINEZ CAVOO B., 1982, p. 117-118, afb.
78--00.
(25) HURSf J.G. & NFAL D.S., 1982, p. 91, 51 &
52.
(26) RAVE3IDI'P., 1985, p. 26-27, 3.
(27) HURSf J.G. & NFAL D.S., 1982, p. 88-89, afb.
3 nr. 34.
(28) DE WITIE H. & MARS A., 1987, p. 123 & 125,
afb. 25.
(29) HURSf J.G., 1977, p. 89-91, afb. X) nr. 3l.
(:l:» MARS A., 1987, p. 1~.
(31) HURSfJ.G., 1977, p. 77-79, afb. 25 nr. 5-7.
(32) HURSf J .G., NEAL D.S. & van :BEl.lNnGN H.J .E.,
1986, p. 39 afb. 16 nr. 35.
(33) HURSf J.G., 1977, p. 85-86, afb. 28 nr. 20.
(34) MARS A., 1987, Bijlage I, p. 41 nr. 11.
(35) lALFMAN M.C., LIEVOIS D. & RAVE3IDI' P., 1986,
p. 23-24, afb. 13 nr. 94.
(36) DE WITIE H. & MARS A., 1987, p. 119 afb. 11,
p. 124, afb. 28.
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(37) MARS A.,

1~7,

p. 9), 5.3.19, MARS A. & TEI«JI'E

J., 1~7, p. 0/1.
(38) HURSr J.G. & NEAL D.S.,

1~,

p. 0/1, n,4.
(39) O:i< de overige Vl..aamse vindplaatsen leverden
hoofdzakelijk schotels en kame1 op. Zie MARS A.,
1~7, p. 62-110.
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Onderzoek

naar

de verdwenen

kerk van

MERELBEKE

en "t:netsen vanden vaute" van de toren.

Op verzoek van de gareenteliJKe culturele raad

Na de beeldenstonn, waarbij de kerk grote &::ha:le
opliep, werd ze in 1586 opnieuw hersteld. re belang-

en net de technische ondersteuning van het gareentebesttrur werd in 1<l36 door de HeaIkundige Kring
''fu Groe" gestart tret een kleinschalig archeologisch ooderzoek naar de verdwenen kerk van ~elbà<e.

riJKste wijziging vood plaats toen in 1776 de abt
van de St.-Pietersabdij twee zijbeuken, evaJWijdig
aan het schip van de veel te klein ge.«>rden kerk,
liet bijbouwen (2).

re

fut is de aldus vergrote kerk die anper een haxIerdtal jaar later afgebrd<en en vervangen werd door
de huidige kerk, gelegen langs de HundelgeIsestee

~lbà<e

\oIeg.

opgravingsplaats is gelegen in de wijk ''Kerkhoà<.''
sectie B afd. 2 perc. 132 b ; fig. 1).
re verdwenen kerk bevood zich op het noord-oostelijk
uiteinde van een langgerekte dook. die zich langs
de Schelde tot aan de St.-Elooi9<apel uitstrekte.
Een dook. is een zandige, nattrurliJKe hoogte die
opduikt in het alluvium (overstraningsgebied) van
een rivier. Sans spreekt llBl in dit verhard ock
wel eens ten onre::hte van een ''kerkterp''. Fen terp
of "wierd" echter is een kunstn:etig aangelegde
'WOOIlhoogte in een schorre- of kweldergebied, zoals
llBl ze vanaf de ijzertijd vooral in Friesland en
Groningen aantreft. re oorspronkelijke perceelsstructtrur, al.socK delen van de kerfho:fnnur, bleven
vrij goed bewaard. re opgravingen gebeuren tret
de nalewerking van het Gareentebesttrur, dat toestanming gaf voor het ooderzoek op deze ge:reentegrond
en bereidwillig de ncdige natericle bijstand verleende.

Een echte archeologis:tle opgraving vertrekt nooit
tret het doel zoveel rogelijk waardevolle "dingen"
te vinden. re eerste spadesteek volgt slechts na
een voorooderzoek, waarbij de wenseliJ'kheid van
een opgraving verantwoord dient te worden. fut
zal duidelijk zijn dat een ingrijpen bij een sterl<.e
bedreiging van een vindplaats, bijvoorbeeld door
grote infrastructut.D:'werken, een dwingende nocdzaak
is, cm::Iat het bOOamrchief hier anders 0nherroepelijk verloren gaat. In het geval van een site die
niet ClllIiddelliJK gevaar loopt, kan een opgraving
verantwoord zijn an een antwoord te geven op ~
de vragen, die niet of CflVoldoende door andere
bronnen (bijvoorbeeld teksten) beantwoord kunnen
'l«>rden.
ooderzoek vertrok vanuit de volgende doelstellingen :

(hs

re oorsproog van de kerk gaat terug tot vMr 1071.
Toen liet Graaf Robrecht de Fries een dertigtal
kerken en kapellen, waarooder die van ~lbà<e,
vollalig herstellen of opnieuw bouwen. re ~
beà<:se kerk was waarschijnlijk een stichting van
de C€ntse St.-Pietersabdij (tret o.a. dezelfde patroonheilige). daar in 1103 door Q:lo, bisschop
van Karredjk, de kerk bij het bezit van de abdij
werd gevoegd.
re historici re Potter en Broeckaert (1), die de
kerk voor de afbraak in de tweede helft van de
negentiende eeuw nog gezien halden, venooalden
dat ze, volgens de stijl van de kruisbeuken, op
het einde van de veertiende eeuw herboowd was.
re kerkrekeningen· (het vroegst bewaard gebleven
register begint jélllrer genoeg slechts vanaf 1541)
geven voortdurend lastenposten aan voor verbouwingen en herstellingen aan de kerk. 'ZD. werden
in 1562 en '63 zeer belangrijke uitgaven gedaan,
respectievelijk voor "t:eJ:Irerwerc ende n:etswerc"

1) proberen nagaan wanneer op deze plaats voor
het eerst een kerkgebouw verrees. lbe zag bijvoorbeeld het gebouw eruit dat volgens de historische
bmmen in 1071 opnieuw geboowd of hersteld werd?;
2) nagaan of ~de bewooingsfasen de bouw van
de kerk voorafgingen ;
3) nagaan of het gebouw al dan niet op een kunstnatige hoogte werd geboowd, zoals de sans voor deze
plaats gebruikte tem ''kerkterp'' lijkt te suggereren ;
4) de sporen proberen te plaatsen in een cootex:t
rond de ontstaansgeschiedenis van ~bê<e ;
5) de ~s van ~elbà<e proberen bewust te
IIEken van de rijke geschiedenis van htm gan:ente
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FragJreIlt uit de hi.storia::he

kaart van Hrilippus Jacobus
Benthuys van 1732
(gedeelte van de kerld1.oek
net oude kerk tot de kapel
van St. -Elooi) •
1l:! histor:is::he kaart bevindt
zich in het R.A.G.
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door een deel van htm cultureel erfgooi opnieuw
aanschouwelijk te !lEken.
DE RESULTATEN VAN DE CAMPAGNE IN 1~/1fJ37
Vertrekkend van een plan van 1776 (fig. 4) (3)
werd een zoeksleuf van 10 x 5 m uitgezet on de
opbouw van de vindplaats te verkennen. fut ImrItIeeI
v.eggraven van de bovenlaag, die vooral uit puin
van de afbraak bestond, bleek zeer tijdrovend en
arbeidsintensief te zijn. Jl:mkzij de rra::lewerking
van de technische diensten van de ge:reente kon
de bovengrond van een drietal andere sleuven n:echanisch afgegraven worden, wat een aanzienlijke
tijdwinst opleverde. Tijdens deze eerste campagne
konden reeds een groot deel van de viering (de
vierkante ruimte tussen het koor en het schip in
een kruià<erk), evenals delen van de rechterzij beuk
en het koor, onderzocht worden. fut werd al snel
duidelijk dat enkel de diepste lagen van de funderingen de slopersharrer overleefd hadden. Alle vloerniveaus waren verdwenen ; slechts enkele losse
vloertegeItjes konden nog gerecupereerd worden.
~ funderingen van de vieringtoren zijn opgetrokken
uit natuursteen (IX:ornikse kalksteen, zogenaamie
''Paleganse steen" en "veldsteen") en VOIlIEIl een
vierkant van ± 5,6 x 5,6 m. Op enige afstand van
de hOOcen vertonen ze vierkante verbredingen van
1,20 x 1,20 minEaleganse steen. Zeer waarschijnliJk zijn het de sokkels van de pijlers die de
vieringtoren schraagden. Verschillende bouwnaden,
het differentieel gebruik van diverse l:x:Ju\..mlterialen
en het feit dat de rruren verscheidene graven doorsnijden, wijzen er duidelijk op dat dit deel van
het gebouw ingrijpende verbouwingen onderging.
~ verbouwingen rrogen we, blijkens de notities
in de kerkrekeningen, waarschijnlijk in 1562-'63
situeren (4).
In de rechterzijbeuk konden drie garetrelde grafkelders vrij gelegd worden. Ckic deze constructies
bleken bij de afbraak niet volledig gespaard te
zijn gebleven. Gelukkig werden de grafschriften
voor de afbraak van de kerk genoteerd, zodat wij
weten dat zich op deze plaats verschillende 14de15de eeuwse graven van leden van de familie Van
der Careren bevonden. In één van deze grafkeldertjes,
die we dus in de 14de-15de eeuw IIDgen situeren,
was een rijkelijk van beslagwerk voorziene kist
bijgezet, waarvan enkel nog een groot aantal sterk
gecorrcxieerde, in vierkante patronen gelegde, n:etalen OOndjes restten.
Eehalve de grafkelders werden nog een dertiental
graven ingetekend. Twee graven werden doorsneden
door de funderingen van de toren en een ander door
de koorafsluiting. OpreikeliJk zijn de Ekeletresten
van twee uitzonder lijk grote individuen (± 1, <;On),
die tevens tot de oudste bijzettingen lijken te
1:ehoren. Van de lijkkisten bleef slechts een donkere
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verkleuring bewaard op de plaats waar zich het
houtwerk bevond. In enkele gevallen waren ock
nog sporen van netalen beslagwerk en hengrels
aanwezig. Fnkele kisten lijken op een soort onderstel van balkjes geplaatst te zijn. Twee ldnderEkeletjes werden venJD:rleliJk zonder kist bijgezet.
Niet zelden werden oudere graven bij het aanleggen
van recentere bijzettingen verstoord. Fen paar
keer konden we zelfs vaststellen hoe hoop jes losse
beenderen, ve:nroedeliJk afkanc3tig van toevallig
verstoorde graven, in een hOOcje van het lIl.l\lIweik
\\€ggaooffeld waren. In een dwarsioorsnede van
de viering tekenden zich een zevental verschillende
niveaus net Ekeletresten af.
Twee graven vertoonden een afwijkende constructie:
ze waren afgezet net natuursteen en hadden een
bcxian in k:aJ.1<nDrtel. fut betreft hier ve:nroedeliJk
enkele van de oudste bijzettingen. Ze bleven echter
door latere verstoringen en verbouwingen slechts
fragnaltarisch bewaard. Fen van deze bijzettingen
in de zij]:>euk vertoonde bovendien een afwijkende
W.-O. orientatie in plaats van de N.W.-Z.O. richting van de andere graven die parallel aan het
kerkgebouw gelijnd liggen. Dit graf werd echter
voor neer dan de helft vernield, onder andere
door de aanleg van een 14de-1Sde eeuwse grafkelder.
Van het koor kon slechts een klein gedeelte vrijgen:aakte worden; hierbij kwam een polygonale koorafsluiting aan het licht. Fen oudere, zeer eenvoo-dige, rechtlijnige koorafsluiting sloot een iets
kleiner koor uit een vroegere fase (ranaans ?)
van het gebouw af. Oversnijdingen van graven door
funderingen en het veelvuldig voorkanen van remperatiem.teriaal in het 1Illl1.IIWerk, wijzen ock hier
op belangrijke verbouwingen. fuiten het koor werden
tevens enkele overwelfde garetselde grafkelders
van vrij recente datum blootgelegd.
DA'l'El.IDC VAN DE SFOREN
~ zeer grondige afbraak van het gebouw llEEIkt
het zeer rooei1iJk bepaalde onderdelen op 00sis
van OOuwtechnische of stilistische kemerken te
dateren. Op dit ogenblik kan slechts een "relatieve
chronologie" gehanteerd worden. Dit betekent bijvoorbeeld dat we kunnen stellen dat een nuur die
een graf doorsnijdt, noodzakelijkerwijze van een
recentere datum is dan de aanleg van het graf.
\\el kunnen uit historische en archivalische bronnen
(geput uit archiefstukken) enkele gegevens afgeleid
worden die rems wat neer houvast bieden. Hierbij
refereren we vooral naar de kerkrekeningen die
belangrijke verbouwingen aan de toren aangeven
in 1562-'63, de aanwezigheid van de 14de-15de
eeuwse grafkelders van de familie Van der Cao:eren
en het decreet van Jozef 11. Op 26 jtmi 1784 vaardigde Jozef TI :inJrers een decreet uit, waarbij
hij verbocxi nog langer in kerkgebouwen te begraven.

FIG.4 : ''Plan figtmtif der
actuele kercke van Meire1beke"

FIG.5 : ''fu oode kerk van M:málbeke" gebcuwd op de huidige kerkboek en afgebrd<en op het ein:l.e
van de 19de eeuw / nr. een tekening van een onbekend tekenaar (visueel getekend) uit
het 00Ek "Liber M300ralis van de dekenij St. Pietersbanden te t-ere1beke) fig. Et. Van
de Velde.

,/

/
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Nalezing van de parochieregisters van rvEre1bà<e
toonde aan dat enkele dagen na het decreet nog
een 85-jarige wedm.e als laatste perSJOIl binnen
de nuren van de kerk ~d begraven (5). M::nalteel
konden nog 8~ S)X)ren van de llde-eeuwe kerk net
zekerheid geidentificeerd worden. re oudere reclltlijnige koorafsluiting en de twee graven net een
nattrurstenen structtrur houden ve:rm:::ledelijk wel
verband net het ramans baiehuis.

licht aangerijkte zandige laag aangetroffen werden.
m:este ervan kunnen in de Rrneinse en de Kamlingioc.he periooe geplaatst worden. Een randje
net een indruk van een vingertop hoort IIDgelijk
zelfs in de ijzertijd thuis. Enkele vuursteenfragn:entjes (silex:) ktnmen eveneens in de prehistorie
gedateerd worden. In het netselwerk van de kerkfmderingen tenslotte werden ock fragn:enten van Roneinse dakpannen opnieuw gebruikt.

re

Verneldenswaard zijn nog enkele ocherfjes die in
een, slecllts zeer plaatselijk be.iaard gebleven,

Ginette ~t
Jd1an Ro1llE1aere

re Potter en J. Broeckaert - Geschiedenis van de gareenten der provincie Cbst;-Vlaanderen.
Eerste reEks, Arrondissarent Gent - vijfde deel. i"Erelbà<e p. 45.
Gent 1864-1870.

1. F.

2. F. re Potter en J. Broeckaert
op cito p.
3. R.A.G. Fonds kaarten en plannen nr. 1266.
F. re Potter en J. Broeckaert
op cito p. 57-58.
O:k bij :
A.L. Van HcxJrebeeke H.S. 3670. lhlversiteitsbibliotheàc Gent.
Recueil des épitaphes de vingt-cinq paroisses aux aw:irons de Gand.
Hs. 1851 - 717 f. p. 337-340.
4. R.A.G. Fonds i"Erelbà<e kerk R. 972.
- ItEm hetaelt ten h1..n.!re van Jan re Milder van verteerde costen a.lsJ:en dese voorseye pe:rooonen den
voors. turre vand. keercken besteedde te temeren ende netsene de SCIIIIE van V. och. VI gr.
- Itan hetaelt Joos re paepe Michiel re Wale ende Jan Cleynan zaghers ende ditte on tsaghen vande
keercken t6ll:lErhaute on anden turre te verweercken bairaghen tsaren in een rmsse (---) III pcn:Its
XIs. VI gr.
- Itan hetaelt Adriaen llmins tamerm:m ende lieven Sergant netsere van tamerwerc ende netswerc dat
zijlieden tsaren ande keerckenturre ghedaen hebben (---) de saJIlE van m pcn:Ien grooten.
- ItEm hetaelt Jan re Milder van verteerde costen als contract vande tamerlieden ende netsers
ghehanteàcent was on de turre te IIEkene ende vernasten (?) de SCIIIIE van XIIII gr.
- Itan betae1t Jan Callaert netsere over tnetsen vande vaute vande turre nridts ooc gedaen ende
ghelevert al het orduynsteen coreelsteen ende ca1cke bij den zelve Cal1aert dat an tselve vautweerch
an c1eefde (---) totter SCIIIIE van XX ponden V och. gr.
5. R.A.G. Parochieregisters i"Erelbeke. Overlijdens.
17'2A. 3) junii obiit Gandavi in parochia S. &vonis (boven geoc.hreven : ad S. Armam) Mria Catharina
re Wulf hic nata-aetatis octoginta quinque armonnn - vidua Franc:i9::i re Guchteneer hic sepulta in
tanplo - officio SUIIITD.
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FIG. G : Blik op een deel van de ftmderingen van de viering en het vloertje van een
grafkelder in de zijbeuk (rechts).
Zicht in de richting van het koor.

FIG.7 : Chlere bijzettingen
werden vaak door de aanleg
van niE!U\\e graven verstoord.
Zicht op bijzettingen in de
viering.
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FIG.R : Oversnijd:ingen wijzen op verbouwingen. Een ftmderingsnrur van de
viering verstoorde een ouder graf. fu afli jning van de ldst is
duidelijk zichtbaar als een dondere verkleuring.

FIG.9 : Fen grafkelder uit de zijbeuk
oversnijdt een ooder graf (dookere
rechthoekige verkleuring.
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f IG. 10 : Bijzettingen tussen de grafkelders in de zijbeuk.
Op de achtergrond een verstoord graf afgezet lIEt natuursteen en lIEt een
afwijkende oriëntering.
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EEN

STAANDE ROMEINSE

EXPERIMENT

TE

AARDEWE RKOVEN

WARM

MELLE

Tijdens het eerste weEkend van juli werd te M:!lle
een staande Rareinse aardewerkoven gereconstrueerd
en gestockt. D;; idee van dit voor Vlaanderen unieke
experiment groeide stilaan en in vele geesten.
D;; initiatiefnarende verenigingen en personen :
het GaIeentelijk MJseum van M:!lle, de Heenktmdige
Vereniging de Gonde, de Vrije Akadarrie Gmt V'ZNl,
pottenbakker Tjok D;;ssauvage en archeoloog Johan
Ra:rne1aere. Q:k het GaIeentebestuur en de GaIeentelijke Culturele Raad van M:!lle verleenden htm stam.
Een dergelijk projekt van "experimentele archeologie" kon historische infonratie bezorgen en tevens
inspirerend werken op hedendaagse creaties. Q:k
een lII.lSellIIl dat buiten zijn rruren trad is een boeiend
verschijnsel. Konkreet hadden we bij dit eerste
exper:in:ent twee doeleinden voor ogen : inzicht
krijgen in de bouwtechrrische aspekten van een dergelijke recoostructie en daarnaast infonratie opdoen
m.b.t. het funktioneren van dit type oven.

Voor de bouw van de oven zijn we tijdens de voorbereidingsperiooe vooral te rade gegaan bij verschillende Britse opgravingsverslagen en literatuur
over reconstructies aldaar (bv. Parton-on Ht.nnber,
Poston .•. ) , ock hebben we geput uit hetgeen L.
funarez ons kon bieden m.b.t. zijn realisatie te
Aubechies-Blicquy, het archeologisch park "Archeosite". Q:k de ruime ervaring van Tjok D;;ssauvage
net primitieve ovens was ons zeer tot oot. Bij
een "staande oven" bevinden
de stookruimte,
de vuurhaard en de bakruimte zich boven elkaar ,
dit in tegenstelling tot een "liggende oven" waar
die ruimtes in elkaars verlengde liggen. Tijdens
de Rareinse periooe waren kleine "staande oventjes",
al dan niet net een tijdelijke koepel, bij ons
algareen verspreid. 'ZB werden gebruikt voor het
bakken van het gewone gebnrlksaarde.verk zoals kockpotten, kamen, kruiken, vijzels, voorraadpotten •••
etc. • Voor de proouktie van luxeaarde.verk (bv.
terra sigillata) en bouwrrateria1en (dakpannen,
OOksteen ) waren andere oventypes in gebruik.
Bij de Raneinse ovens werden de vuurhaard en de
bakruimte gescheiden door een zeer zwaar, geperforeerd rooster dat de potten tegen een direkte inwerking van de v1am:ren moest beschenren en aldus al
te bruuske tanperatuurschaJ"fIelingen tegenging.
Algareen wordt aangenCl1B1 dat door de aanwezigheid
van dit rooster de baktanperatuur beneden de lcxx)°C
bleef.
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D;; onderbouw van dergelijke ovens (stcxid<:anaal,
vuurhaard en rooster) is gekend uit archeologische
opgravingen, bv. te Braives, JIEar voor de ovenbouw
zijn de gegevens zeer schaars. VeIllXaielijk werd
de bakruimte overwelfd door een tijdelijke iglovonrri.ge koepel in klei, aangebracht over een steilnerld geraante van takken. Bij opgravingen van Reneinse ovens worden trouwens vaak grove fragrrBlten
gebakken klei net indrukken van twijgen gevorrlen.
Het bestaan van deze koepels wordt ock geillustreerd
door enkele schaarse iconografische brormen (fresco's, versierde keramiek). Een uitzorrlerlijke vondst
is een "schaa1nn:lel" in aardewerk van een koepeloventje dat bij Nijregen in een Rarei.ns pottenbakkerSéltelier opgegraven werd. Het stelt een kleine
staande oven voor net een relatief hoge koepel
en een klein rockafvoerkanaaltje. \>.el blijft de
vraag bestaan in hoeverre dit mcrlel een exacte
weergave van de werkelijkheid is.
CÀlze recoostructie 00 had volgende a:fIretingen :
een vuurhaard van ± zestig on breed, ± tachtig
on hoog en ± horrlerd on diep (tijdens het funktioneren van onze oven nerkten we dat op het einde
van de vuurhaard de wanden breder moeten worden
afgerorrl, ten einde de gloeiende houtskool gamkk:eliJKer door te kurmen duwen tot orrler het ovenrooster. Dit rooster heeft een dia:Ieter, birmenin de
koepel, van 100 on en stamt op de zijwanden van
de ruimte ooder het rooster en op een soort toog
die vanuit de zijwand (recht tegenover de vuurhaard)
tot het midden is opgebouwd. oovenop het rooster
is een koepel geplaatst net een hoogte van ongeveer
twee neter. oovenaan deze koepel is een rcxid<:anaal
voorzien.
Het geheel is opgebouwd net ruwe klei uit een groeve
te Palegan, vernengd net charntte, rijnzand, stro,
gehakte vlaslinten (en uiteraard water) • Alles
werd door elkaar garengd door trappen net de blote
voeten. Voor de koepel werd een vlechtwerk uit
takken en twijgen (het best geschikt zijn deze
van wilgen) gebouwd, waar dan aan beide kanten,
en in verschillende lagen, het kleimengsel tegengesreerd werd. In de klei werden ock gebakken potscherven aangebracht. ~ens gebrek aan voldoende
voorbereidingstijd en de zeer hoge vochtigheidsgraad van de lucht tijdens het bouwen van de oven,
werd de uit klei vervaardigde roosterplaat wel
voorgebakken. ]);;ze plaat was ruim zeven on dik,
doch bleek achteraf te dun : na onze eerste bak was
het rooster reeds hier en daar gescheurd.

FIG.l

1
2
3
4
5
6
7
8
9

werkkuil
stod<kanaal
00kru:imte
krepel. van klei. opgebouwd rcn:l een steunend vlochblerk van wilget:akken.
geperforeerde ovenplaat
s::houw
laadopen:ing
toog als stem voor de ovenplaten
stapelplaten
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FIG.2.3.4
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Opbouw van de oven
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HEf SfAP.ElEN
De oven werd geladen via een opening die boven
het stockkanaa1 in de koepel uitgespaard bleef
en tijdens het 1::akken afgedicht werd net .ovenplaten
en klei. fut stapelen van een veldoven is in feite
een kunst op zich en dient net veel zorg en vooral
doorzicht in het bakproces, de werldng van de oven
en de aard van het bakgoed te gebeuren. engebakken
werkstukken zijn erg kwetsbaar. ?Mare en stevige
stukken worden rreestal onderaan geplaatst,de lichtere en kleinere bovenaan. De onderste lagen n:oeten
irmErs de rest van de oven1acliQg dragen. Dit probleen wordt vaak opgevangen door het gebruik van
ovenplaten rustend op pijlertjes waarop en waartusren het bakgoed geplaatst wordt. M:m kan aldus
eveneens vermijden dat geglazuurde werken elkaar
raken en bij het afkoelen aaneenkitten. Sans wordt
ook gebruik garnak.t van vuurvaste dozen of kcl<ers
(kapsels, roffels) an het glazuur tegen de diràct:e
inwerking van de v1annal of de verbrandingsgasren
te bescheuren. De rmnier van stapelen heeft eveneens
een belangrijke invloed op het rendarE'Ilt van de
oven. Vooreerst zal de pottenbakker uit econanische
proberen de bescbild:X3re bakruimte
overwegingen
zo opt:irIaal rngelijk te gebruiken waardoor de vaste
kosten (brandstof) per stuk gedrukt worden. Povendien gaan de stukken vanaf een bepaalde tanperatuur
(± ({]J°C) zelf gloeien en als radiatoren werken.
Een dicht gestapelde oven zal aldus beter en gelijknatiger de wannte vasthouden dan een bakruimte
net grote open ruimten waarlangs een belangrijk
deel van de toegevoegde wannteënergie
onbenut
zal ontsnappen. Een verkeerd stapelen kan bovendien
de "trek" van de oven nadelig befnvloeden. Tijdens
het bakproces heerst er binnen de bakruimte van
een veldoven geen uniforrre a1:lIDsfeer. De tanperatuur,
het zuurstofgehalte en de sarrenstelling van de
verbrandingsgasren kunnen zeer sterk verschillen.
Het uiteindelijk uitzicht van het bakgoed blijft
zo altijd wat onvoorspelbaar en hangt dus ook ten
dele af van de specifieke plaats die het in de
oven kreeg. 'ZD kunnen in elkaar gestapelde petten
al dan niet gevenste reductieverschijnselen (bv •
rood aardewerk wordt grijs) vertonen doordat ze
zich in een zeer plaatselijke zuurstofarrre at:nnsfeer
(= reductie) bevonden.
Bij de planning van het experirrent werd besloten
een deel van de bakruimte op te vullen net bekroonde
prijzen van de wedstrijd rond de vervanging van
het pietabeeld in het kapelletje nabij het kerkhof.
Nu bleek de vuurdoop van deze frêle naagden wel
enkele problarE'Il te stellen. Dergelijke grote en
zware s::ulpturale keramiek is niet enkel JIDeilijk
efficiënt te stapelen naar bovendien bijzonder
kwetsbaar en zeer gevoelig voor bruuske tanperatuurs:hckken.

!

-54-

/

Bij de plaatsing in de oven diende hierrree reeds
rekening ge.hoOOen te worden. 'ZD werden de beelden
niet onmiddellijk op de geperforeerde boden van
de bakruimte geplaatst naar op ovenplaten ondersteund door pijlertjes. Minder kwets1:me stukken
als bv. grof verschraald handgevornrl aardewerk
vonden daarentegen wel een veilig onderkcm:m naast
de trekgaten.

M=t het aangeboden bakgoed kon slechts ± 1/3 van
de bes:hikbare bakruimte onder de koepel benut
worden het&~ het rendarE'Ilt in nog ongekende nate
nadelig beinvloed heeft. De capaciteit van een
dergelijke toch vrij kleine ovenconstructie blijkt
bij een opt:irra1e stapeling verrassend groot te
zijn.

Het steken van een veldoven is een delicate bezigheid die naast de nodige zweetdruppeltjes vooral
ervaring, geduld en discipline vereist.
beste
rnmumverzekering voor het welslagen van het project
was dan ook de rredewerking van Tjcl< Dessauvage,
een pottenbakker die reeds voor heel wat hetere
vuren gestaan had.
Tijdens de laatste dagen voorafgaand aan het laden
van de oven werd net enige ongerustheid vastgesteld
dat de wanden van de koepel door het vochtige juniweer vrijwel niet uitgedroogd waren. fut was duideliJk dat de oven in een dergelijke toestand nooit
de snelle tanperatuursti jging van het bakproces
zou overleven... en ''D-day'' naderde ! Een beetje
tegen de gang1:me adviezen in werd besloten an
voorzichtig het geheel droog te steken. Er werd
een zacht vuurtje vooraan het stc:dd<:anaal aangelegd
en de openingen in de koepel werden afgedicht.
Heel snel sloeg een kletsnatte walm uit de .schouw.
Dit geforceerde droogproces veroorzaakte een groot
aantal diepe krimpscheuren in de koepelwand echter
zonder de stabiliteit ervan in gevaar te brengen.
De ergste barsten werden net klei terug afgedicht.

cnze

Gezien de aard van het bakgoed werd geopteerd voor
een oxiderende (= in zuurstofrijKe at:nnsfeer) bakking. Een reducerende (= in zuurstofarrre adJIDsfeer)
zoo irmErs "zwarte pieta ,S" als resultaat gehad
hebben, een artistieke vrijbeid die we ons bij
dit eerste experirrent nog niet durfden veroorloven.
Als brandstof werd ± 10~ kg populierenhout verstocl<t. licht hout heeft naast het feit dat het
relatief goo:Jkoop is vooral het voordeel dat het
gamkkeliJk zijn wannteënergie vrijgeeft waardoor
de pottenbakker bij het steken s:epel kan reageren.
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FIG. 7 : Het bakgoed
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Gedurende het grootste deel van het OOkproces wordt
net fijn verdeeld hout gestockt dat slechts llEt
kleine hoeveelheden tegelijk in de vuurl:taard wordt
geworpen. Slechts in de laatste fase worden grote
hoeveelheden brandhout verbruikt an de piektanperatuur te bere:iken.

In het begin (tot ± l.~n°C) dient zeer voorzichtig
en net grote discipline gestockt te worden. Zelfs
poederdroog liJ1<a-td bakgoed hoodt nog altijd een
zàre:re hoeveelheid vocht vast. Rorrl 100°C wordt
dit water ~t in stoan. Bij een te snel oplopende
tanperatuur kan dit proces zo bI1.1tlSc plaatsvinden
dat het bakgoed scheurt of geween rret een zeer typische doffe lmal de geest geeft. fu kost1:m-e pieta I S
boezEmjen oos echter zo een heilig ootzag in dat
we ze op een heel licht vuurtje lieten gaarstd<en
zcda.t we zender "doffe lmallen" de kaap van 2!X)°C
overschreden. fu tanperatuur werd llEt bEhulp van
een drietal pyrareters (waarvan één vroegtijdig
de geest gaf) gevolgd en opgetà<end. In de oven
zelf waren speciale kegeltjes opgesteld vervaardigd
uit een ke:ranische klei die bij een welbepaalde
tanperatuur srelt. Via "spioonetjes" in de koepelwand
kooden het bakgoed en de kegeltjes in de gaten worden
gehouden.
Aanvankelijk liep de tanperatuur zender veel probienen trapsgewijs am.oog tot ± 700°C (fig. 4 ). Ge:lurende de volgende uren echter steeg nog enkel de

bloeddruk van de projectleider.
fu pyrareters bleven imIers rret een tergende kwaadaardigheid oowrikbaar tussen 7fJ.)°e en 7r:J.)°e dansen •••
alle ktmstgrepen van Tjd< ten spijt. Na een kleine
krijgsraad ten velde werd besloten de schouw van
de oven af te breken. fu recoost.ruc.tie van de kapvonnige ochouw boven op de koepel was gebaseerd
op een gelijkaardig elaIBlt weergegeven bij het
"schaa1m::x:lel" van Nijrregen. Ge:lurende de periode
van de boow van de oven werd de overwegende windrichting fli3gegaan zodat de schouw netjes uit de
wind ken . georiënteerd worden. Tijdens het std<en
was de "overwegende windrichtingtl echter Hn° gedraaid, pal in de schouwopening rret als gevolg dat
de trek van de oven verstoord werd. Het bleEk de
juiste diagnose... de tanperatuur schoot na de kleine
amputatie weer vlot rniloog. Rorrl 8~e werd bovendien

een vertikale pijp op de koepel geplaatst en reeds
na korte tijd ken de vooropgestelde loo)°C op de
pyrareter toegejuichd worden.
Na een afkoelingsperiode van ± 48 u werd de laOOopening door een officiële hand geopend. Een eerste
blik in de nog zwoele (± r:J.)°C) naar buitalde wa1.nEnde ovenatm::Jsfeer. • • bracht de opluchting. • • de
inboedel was nog heel ! fu kost1:m-e pieta' s waren
enkel rret wat stof en as bevlekt. fu a1ge1Ene
tevredenheid van het m:::nent werd dan ocK llEt de
nodige luister gevierd.

fèt neest waardevolle resultaat van het ganse pr0ject was ongetwijfeld de bezielde vrijwillige SéIlE!1werking die tussen nBJ.SeO. 'WeI'ke:ld van uit vers:::hillende invalshoeken (artistiek, wetenschappelijk ••• )
spontaan tot stand kwan.
fut e:xperinEnt zelf heeft oos waardevolle ervaring
en infornatie verschaft rond de boow en de werking
van dit type van ovens. Ervaring die we hopen te
kunnen benutten voor de verdere uitwerking van
het project. Pedoeling is ilImm3 an op terntijn
op een speciaal hiervoor ingericht gaIEente1ijk
terrein verschillende antieke en middeleeuwse oventypes te recoostrueren en te laten 'WeI'ke:l. fèt
is slechts via deze regelnBtige e:xperinEnten dat
nEer inzicht en bruik1:m-e wetenschappelijke infOI1IBtie zal kunnen worden verworven in verOOnd net
verschillende oude keramische technieken. Een project waarnee 1>blle in elk geval een weten&:happelijk
tmicum en een artistieke en kulturele attroctiepool
binnen zijn grenzen zoo kunnen halen.

Jan Olsen & Jchan Ramelaere

Geinteresseerde naiewerkers kunnen steeds voor
infornatie terecht op het GaiEentelijk MJseum,
Brusse1sesteenweg·395 te 9m 1>blle
Tel. 001/52.26.47
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EGYPTE

een

historisch - geografische

\\änig beschavingen uit het oosten hebben de westerse nens dernate gefascineerd als de Egyptische.
H=t verhaal van zijn geschie:ienis is nochtans geen
ononderbrd<en succes-story, wel is deze cultuur
uitzonderlijk vroeg tot relatief grote bloei geke1IEJ1. Eens te neer speelt de geografische situatie
een niet te onderschatten rol in de rultuuront:wikke-ling van dit land. waarvan de erfenis voor 0I."lZ.e
hedendaagse \\ffeld te vaak eenzijdig geinterpreteerd
wordt. mt naast de kunsthistorische erfenis rroet
waarschijnlijk een groter deel van het ood-Egyptische ge:iachtengoe:i tot oog gekaIBl zijn, dan wij
tot nog tee venooed hebben.
I.

DE NAAM EGYPTE

In de 000hei.d werd het land door Zl.Jn bewoners
''kmet'' (H=t Zwarte land) genoemi, wat op de vruchtOOar"heid van de 1xxl.an slaat. Een andere benaming
was 'tra-mery" (Het Geliefde land). In de Semietische talen kaIBl verschillende I'léIlB1 van eenzelfde
stan voor : ''M::>usour'' (all de Assyrische IIJJIl'lDlEIlten
uit Noord-Irak), ''M:Jzar'' en Misraim" (in het Hebreeuws en in de Bijbel) en tenslotte ''Misr'' in
het Arabisch. Ie Griekse naan "Aigyptos". verne1d
door de geschie:ischrijver H=rodotus, is waarschijnlijk afgeleid van het oud-Egyptische "Het-qa-Ptah"
of Paleis van de ka (mytische dubbelganger) van
Ptah, d. i. één van de religieuze I'léIlB1 voor de
oude hoofdstad M:mphis, waarvan de hoofdgod Ptah
was. Leze naan v.erd door latere generaties verkeerdeliJk voor de naan van het hele land aanzien.

11. AARDRIJKSKUNDE
Egypte nmkt deel uit van de reusachtige woestijnzone, zich uitstrekkend van Noord-Afrika en het
Arabisch Schiereiland tot in Centraal-Azië. IMars
door het land stroant de Nijl, rret een lengte van
neer dan 120) km en een breedte variërend van 20)
tot 2ffJ) rreter. Leze clvier bestond reeds neer
dan 5 miljoen jaar gele:ien en kreeg rngeveer l:>.cm
jaar voor Urristus zijn huidige vonn. Ie Blauwe
Nijl (Pahr al Azrak) ontspringt in Ethiopië, de
Witte Nijl (Pahr al Abyad) in het Victoria- en
Albertrrrer. Tot voor de lxJuw van de Aswanstt.&dam
had Egypte zijn vruchtbaarheid te danken aan de
jaarlijkse overstraningen. Eind februari doen de
sreltende sneeuw in de Abyssinische bergen en de
stortregens de evenaarnIEren rijzen. Daardoor stijgt
eek het niveau van de Nijl in KhartCXllIl. de hoofdstad
van &Jaian waar de Witte en Blauwe Nijl S3IIEI1Vloeien. Vanaf 19 juli (eerste dag van het oud-Egyptische jaar) tot 15 cktober overstroant de Nijl het
land en laat overal een zwart-rode sliblaag na,het
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schets

vruchtbare slijk uit Abyssinië Iret daarin de zaden die voor de {sub)tropische plantengroei zorgen.
In de Oudheid werd de waterstand op de akkers
geregeld door een stelsel van kanalen 61 slotffi,
beschut door dijken. Sinds de oudste tijden wordt
het water Iret schepenners en schepraderffi naar
hoger gelegen landerijen gevoerd. Het water van
de Nijl werd dan eek door de oude Egyptenaren
het levenswater genoemi, en vergoddelijkt door
Hapi, afgebeeld als een veenran of visser die
een baard en afhangende borstffi draagt. Op zijn
hoofd staan ofwel papyrusplanten (de Nijl van
het noorden), ofwel lotus- of lelieplanten (de
Nijl van het zuiden) . Herodotus noemie Egypte
een geschenk van de Nijl.
In het zuiden liggen de cataracten, zware granietrotsen die stroanversnellingen veroorzaken en
de, scheepvaart hinderen. Sedert 19EO wordt het
vruchtbare slijk tegengehouden achter de Hoge Ian,
bij Aswan, in het Nassernrer. Ie FajOEm-Û:lse, 70
km ten zuidwesten van Cairo, is een inz:i.nking
in de Westelijke \\bestijn. H=t is een zeer oud
rultuurgebie:i Iret een vruchtbare 1xxl.an van slib,
dat daar werd gedeponeerd door de enige bijrivier
van de Nijl : de Pahr Joessoef, door de Arabierffi
zo genoarrl cm:lat het kanaal zou aangelegd zijn
door de Bijbelse onderkoning Jozef. Ie Pahr JoesSJef loopt van Assieet in Midden-Egypte tot het
Orron- of MJerisreer in de Fajoan. Tffi noorden
2
van Cairo begint de Ielta (22.cm km ) , zo genoalrl
cm:lat de vlakte de vonn van de Griekse letter
heeft als gevolg van de oude slibafzettingen.
Ie Nijl splitst zich nu in verschillende takken
of straren, waarvan de bijzonderste de naan van
de stad dragffi waar ze doorstraren • 2'OOls Rosetta
en funietta. Ie oostgrens van de OOta wordt
vomrl door het Suez-kanaal, dat deels door de
uitgediepte BitterIrerffi loopt en gegravffi \\ffd
in de 1ge eeuw. Rond de 14e eeuw voor Urristus.
zou er een verbindingè<anaal tussen de Nijl en
de Rode Zee zijn gegraven.
Geologisch ligt het grootste deel van Egypte op
een kalk- en zandsteenplateau • dat door het Nijldal
in tweeën wordt verdeeld. In de v.este1iJke of
2
Lybische WJestijn (69J.cm km ) bestaat het reliëf
uit plateaus op een hoogte van 100 - 5CO m, onderbreken door een aantal inzinkingen van de boden.
In zuideliJker gelegen depressies, de 08.9?l1
1?aharija, Farafra, D3kh1a en Kharga, is landlxJuw
IOOgeliJk door het grondwater. Ie Cbstelijke of
2
Arabische \\bestijn (2x).cm km ) . is een bergachtig
gebie:i Iret hoge toppen, diepe valleien 61 een
steile rotEkust langs de Rode Zee. ~t Schiereiland
Sinai (SO.cm km2 ) kffit een berglandochap, dat
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afloopt in noordelijke richting naar een zandvlakte
aan de Middellandse Zt:!ekust. In de Otrlheid werden
veel natuurliJK:e rijkdame:J. ontgoonen, waaronder
good, koper en edelstenen u;i;t de ~ van de
Û?SteliJK:e \\bestijn en de Sinai. Uit Nubie en &>edan
kwmen good, ijzer, ivoor en houtsoorten. Voor
de l:xJuw- en beeldhouwkunst werd een ru:irrere variatie
aan steensoorten gebruikt : o.a. zand- en kalksteen
graniet, dioriet, kwarts, basalt en albast. Op
de noordelijke kuststrock na, kent Egypte een
typisch woestijnklimaat lIEt een stekende hitte
overdag, sterke afkoeling 's nachts, kotrle winden
uit het noorden en wa:rne winden uit het zuidoosten
die zandstonren veroorzaken. ~ oode Egyptenaren
verdeelden het jaar in 3 seizoenen van 4 rraanden:
herfst (overstran:ingen), winter (zaaien) en zrner
(oogsten) • ~ klirrmtverschillen tussen noord en
zuid hebben de cultuurontwikkeling befnvloed. Zo
heeft Opper-Egypte (het zuiden) een warm en droog
klimaat. Hier ontwikkelde zich een jagers- en herderscultuur. Hier zijn ock de rreeste ktmstwerken
(graven, tanpe1.s, beeldhouw- en schilderwerken,
dodenvoorwerpen) ontdEkt rnrlat de luchtgesteltenis
een conserverende invloed uitoefent. ~ delta kent
een vochtiger klimaat en SCIlE regen, wat het bewaren
van oodheden niet bevordert. ~ vruchtbare grond
heeft rrede een boerencultuur doen ontstaan. In
de prEhistorie was het land overdEkt lIEt wouden.
M:m treft sinds de Otrlheid nnesgewassen (uien,
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1xren) aan, vruchten (sinaasappels, citroenen,
vijgen, olijven, druiven) en bocmsoorten (palmen vijgelx:m:n, acacia's, sycaooren, ceder- en
ebbenhoot in Nubië). MJerasplanten (riet, papyrus,
lotus) zijn v~.
Egypte heeft steeds dezelfde huisdieren gehad
als bij 008. ~ krckodil, leeuw, tijger, olifant
en het nijlpaard die in ood-Egypte ock voorkwmen,
zijn nu naar Nubië en &>edan uitgeweken. H2t paard
werd in de Eerste Tussenperiode (na het MiddenrijK:,
18-16e eeuw voor On-.) ingevoerd. ~ 1<:.:::mrel en
draredaris werden door de Perzische overheersers
rreegebracht in de 6e eeuw voor Orristus.
~ binnenlandse betrekkingen zijn steeds IOOeiliJK:
geweest door het gebrEk aan ~en. ~ Nijl en
de kanalen waren de belangrijkste verbindingen.
Hierdoor verliep de controle van het centraal
bestuur nreizaan, waardoor het land gamkkeliJK:
km verdeeld worden door opstandige en autCB:la'lE
leenheren. On het centraal beheer te behooden
lllJ€St elk dorp een vertegenwoordiger hebben, waardoor het land een ambtenarenstaat nnest worden.
Ondanks zijn geografische isolatie ondertrield
Egypte reeds in de protdristorie betrekkingen
lIEt verafgelesen landen.
traditionele vijanden
waren de Nubiers (2), Lybiers (W) en Aziaten (00).

n:.

Antoon Pauwels

ERRATA

1. Ons voorgaande tijdschrift dat per vergissing het nummer 26 draagt moet
gewijzigd worden in nr. 27.
Vanaf 1988 zal de nummering per kwartaal geschieden en jaarlijks hernieuwd
worden.
2. In verband met het verslag over de wedstrijd voor de nieuwe pieta voor het
kapelleke aan het kerkhof van Melle dient de tekst op p. 60 van ons vorig
nummer als volgt gelezen te worden :
Eerste prijs : prijs van de Gemeentelijke Culturele Raad (10.000 fr) en
van de Heemkundige Vereniging De Gonde (5.000 fr) met een
totaal bedrag van 15.000 fr. aan de heer Leenknecht
Georges uit Bellem-Aalter.

Nieuw initiatief van het Gemeentelijk Museum en de Heemkundige Vereniging
"De Gonde"
Tijdens de periode van de komende zomerkermis te Melle plannen wij een tentoonstelling i.v.m.
1. Schrijvers uit onze gemeente die over om het even welk onderwerp boeken
of brochures hebben gepubliceerd.
2. Alle uitgaven over Melle zelf (vroeger en nu) m.b.t. instellingen, scholen,
bedrijven, vereniginge~, •••
Personen die informatie kunnen geven over dit onderwerp kunnen steeds contact
opnemen met het Gemeentelijk Museum, Brusselsesteenweg 395, 9230 Melle
(tel. 091/52.26.47) of met de bestuursleden van de Heemkundige Vereniging
"De Gonde".
tentoonstelling

ma. 27 juni t.e.m. vrijde 1 juli
zat. 2 juli
zon. 3 juli
ma. 4 juli

van 9 u - 12 u
13 u - 16 u
van 15 u - 18.30 u
van 10 u - 12 u
15 u - 18.30 u
van 15 u - 18.30 u
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