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VERSLAG – KELTEN OP DE KEMMELBERG  
 

Hendrik Hameeuw1 
 

___________________________________________________________________ 

 
Tijdens de zomer 2021 liep in de ‘kerkbox’ (afgeschermde zijbeuk) van de parochiekerk van 
Kemmel (Heuvelland) de tentoonstelling Kelten op de Kemmelberg. Het betreft een 
vernieuwde onder de aandacht-brenging van het uitzonderlijke rijke historische verleden van 
dit uniek stukje Vlaanderen. De aanleiding tot de expo betreft een Europees project Interreg – 
North Sea Region: CUPIDO (European Regional Development Fund) waarin de Gemeente 
Heuvelland participeert; meer bepaald met een initiatief om de massaal op de Kemmelberg 
opgegraven keramiek te herwaarderen en terug in de kijker te plaatsten. De V.O.B.o.W. via 
haar archeologisch depot van het RAMS te Waarmaarde, werkte mee aan deze tentoonstelling 
door haar rijke collectie van deze opgravingen ter beschikking te stellen. Op zondag 6 juni 
2021 bezochten enkele leden van de RvB met hun gezin de expo.   
 

  
 
De tentoonstelling zelf spitste toe op het verhaal van de Kelten op en rond de Kemmelberg, 
een slordige 2500-2400 jaar geleden, archeologisch spreken we dan van de late Hallstatt tot 
de vroege en late La Tène tijd. Aan de hand van de originele archeologische stukken uit de 
collecties van Heuvelland (oud-PUSO: Putman-Soenen, zie WAK 101, 16-19 (2019)) en 
V.O.B.o.W., zowel aardewerk, lithische artefacten, glazen, als metalen voorwerpen, komt zo 
de materialiteit van deze voor veel mensen onbekende cultuur bovendrijven. Verder, in een 
video zien we Jean Luc Putman opduiken (samen met vader Robert mede-ontdekker van de 

 
1 Illustraties afkomstig van kemmelwaar.be, co7.be en toerismeheuvelland.be; of eigen productie.  
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site), die de bezoekers meeneemt op de Kemmelberg en er hen onder meer wijst op de nog 
zichtbare archeologische sporen van de grachten, wallen en wegen.  
 

 
 
Bij het binnenkomen stoot je ook op een mooi vervaardigde maquette die een deel van het 
dorpje van de Keltische hoogtenederzetting voorstelt. Ook dit is een goede keuze om het 
abstracte van deze onbekende cultuur, vandaag nog moeilijk te traceren en voor te stellen op 
de effectieve flanken en hoogplateau van de Kemmelberg, toch inzichtelijk te maken. Een 
andere ‘reconstructie’ bestaat uit een aangeklede paspop met sierraden en schoeisel. Ook dit, 
in al zijn eenvoud, maakt de aanwezigheid van de Kelten meteen tastbaarder.  
 

 

Label licht toe: “Deze kledij, sierraden en 
schoeisel werden door de leerlingen van het 
Technisch Instituur Heilige Familie uit Brugge 
(afdeling Creatie en Mode) vervaardigd. Ze 
geven ons een idee hoe de elite in de Late 
Hallstatt cultuur (620-450 BC) gekleed was. (De 
Kelten op de Kemmelberg leefden twee 
generaties later.) De leerlingen werden technisch 
bijgestaan door leden van de vzw Legia en door 
het Ename Expertisecentrum voor 
Erfgoedontsluiting vzw in opdracht van de 
provincie West-Vlaanderen.” 
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Origineel versus nieuw design 
 
Op aangeven van het CUPODO project wil Heuvelland zijn Keltisch verleden terug omarmen. 
Het spitst daarbij toe op het ‘Kemmelwaar’. Geïnspireerd door het Keltisch aardewerk moderne 
varianten gemaakt, de ene zeer waarheidsgetrouw, andere met meer artistieke vrijheid. De 
pottenbakkers Hilde Carton en Hugo Wildermeersch organiseerden zelfs live workshops 
doorheen de zomer in een tijdelijk opgezet atelier tussen de inkom van de kerk en de ‘kerkbox’. 
Hun Kemmelwaar-project is te volgen op www.kemmelwaar.be. Daarop staat onder meer 
volgende motivatie van Hugo te lezen: “Ik wil me inleven in hun manier van leven en me 
verdiepen in hun keramiek in het bijzonder. De gebruikte klei, hun werkwijze, de afwerking, de 
decoratie, de bakmethodes … “. Ter inspiratie kwam Hugo daarvoor ook in het voorjaar van 
2021 naar het RAMS te Waarmaarde om de echte exemplaren van dit aardewerk te zien, te 
voelen, te ruiken.  
 

  

  

voorbeelden van origineel aardewerk opgegraven op de Kemmelberg, archeologisch depot RAMS, Waarmaarde 
 

 

Voorbeelden van nieuw gedisignde keramiek, geïnspireerd op aardewerk van de Kemmelberg, zie ook 
kemmelwaar.be 

http://www.kemmelwaar.be/
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Wie goed kijkt in de toonkasten met het origineel materiaal merkt links en rechts de moderne 
versies op, een leuke contrastering. Zonder een echt waardeoordeel te vellen, een redelijk 
aantal van deze ‘replica’s’ zijn best geslaagd, anderen (ze werden ook verkocht in het atelier 
naast de expo) zijn dan weer meer vrije inspiraties; vooral deze met een glazuurlaag zijn 
uiteraard historisch-technisch niet correct. Maar, betreffende deze laatste, wel een begrijpelijke 
keuze om ze anno 21ste eeuw te laten fungeren in een keuken of op een eettafel, een expliciete 
keuze van het project om met deze nieuwe versies de oude ‘Kemmel-dessigns’ terug in onze 
huiskamer te krijgen. 
 
Wie nog beter kijkt en ook wat archeologische achtergrond heeft betreffende aardewerk 
opgegraven op de Kemmelberg stoot nog tegen een ander euvel: het ietswat te vrije gebruik 
van de term ‘Kemmelwaar’, zoals het onder meer in het logo van het ‘Heuvellands Keramiek’ 
project gebruikt wordt (zo ook ingedrukt in het nieuw geproduceerde aardewerk). Vanuit 
wetenschappelijk-archeologisch standpunt is Kemmelwaar een heel specifiek type prestige 
aardewerk. Namelijk, het naar alle waarschijnlijkheid op/rond de Kemmelberg (en eventuele 
contemporaine imitaties ervan) geproduceerde waar vervaardigd uit een welbepaalde 
geprepareerde kleipasta, handgemaakt (worstentechniek), een specifiek vormenspectrum, 
geslibt, ingegrifte geometrische versieringen en fijne aangebrachte slib/pigment-lagen in rood 
en/of zwart.2 Doorheen deze tentoonstelling en doorheen het ‘Heuvellands Keramiek’ project 
werd er sterk afgeweken van deze definiëring. Namelijk, alle keramiek, welke vorm, type of 
originele afkomst, wordt gezien als Kemmelwaar en dus gebruikt ter inspiratie en bedrukt met 
het Kemmelwaar-logo. Gevolg, wie anno 2021 in google of andere online zoekrobots op zoek 
gaat naar ‘Kemmelwaar’, krijgt aardewerk te zien die niet strookt met wat vanuit het 
archelogisch vakgebied als Kemmelwaar gezien wordt. Jammer, ja natuurlijk, vooraf had daar 
toch iets beter over nagedacht kunnen worden. Maar, dat is het risico wanneer 
publieksgerichte, meer veralgemenende projecten uitgerold worden op basis van 
wetenschappelijke projecten.   
 

 
 

 
Wie de resultaten van het keramiekproject samen met de originele stukken alsnog wil gaan 
bekijken, dat kan nog te Kemmel tijdens de archeologiedagen van 8, 9 en 10 oktober 2021 
(zie www.archeologiedagen.be). Indien dat niet meer lukt, daarna, in het RAMS museum te 
Waarmaarde zijn de originele stukken zoiezo terug met de nodige archeologische duiding te 
bezichtigen!    

 
2 Zie hoofdstuk 3 ‘Techno-typologische omschrijving van de Kemmelse waar’ in Jessica Palmer 2010: 

Het roodbeschilderde aardewerk van de Kemmelberg: technotypologie, verspreiding en socio-

ideologische context, Gent, Master thesis. 

(https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/457/536/RUG01-001457536_2011_0001_AC.pdf)  

http://www.archeologiedagen.be/
https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/457/536/RUG01-001457536_2011_0001_AC.pdf



