
 

WAK 112 (2021-2022) 147 

 

 

 
  

West-Vlaamse Archeokrant: Driemaandelijks tijdschrift, jaargang 29,  

afgiftekantoor Roeselare, Uitgever: V.O.B.o.W. vzw & WAR 

 

Ondernemingsnummer: 414135857 

Maatschappelijke zetel: Bergeikenstraat 48, 8800 Roeselare 

Verantwoordelijke uitgever en verzending: Jozef Goderis 

Bergeikenstraat 48, 8800 Roeselare (Rumbeke), 051/22.27.20 

WEST-VLAAMSE 
ARCHEOKRANT  

nr. 112  

november-december-januari 2021-2022 

 
V.O.B.o.W. 

België-Belgique 

P.B. 

8800 Roeselare 1 

BC 6675 

P 409155 



 

WAK 112 (2021-2022) 149 

 

WEST-VLAAMSE ARCHEOKRANT 

nr. 112 

november-december-januari 2021-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COLOFON 
 
Redactie: Jozef Goderis, Hendrik Hameeuw 
Adres: Bergeikenstraat 48, 8800, Roeselare - Rumbeke, 051/22.27.20 
 
Werkten mee aan dit nummer: Johan Buyse, Roland Frits Coghe, Jozef Goderis, Hendrik 
Hameeuw, Jos Vanackere 
 
Vormgeving: Hendrik Hameeuw, Jozef Goderis. 
Foto's en illustraties: Jozef Goderis, Hendrik Hameeuw, Silke De Smet 
 
V.O.B.o.W.-lidmaatschap 2021: wordt betaald op rekening BE 22 4669 1679 9147 (BIC 
KREDBEBB) van V.O.B.o.W.-vzw. Vaste leden betalen € 26. Gewone leden € 21. De vier 
Archeokranten per jaar zijn ook voor niet-leden beschikbaar voor €12. Zij verschijnen in 
februari, mei, augustus en november. 
 
Inleveringsdatum bijdrage eerstvolgende nummer: vóór 15 januari 2022. 
 
Verzendingsdienst West-Vlaamse Archeokrant: 
Jozef Goderis, Bergeikenstraat 48, 8800 Roeselare. 051/22.27.20 jozef.goderis@skynet.be 
 
Copyright 2021, West-Vlaamse Archeokrant - Jozef Goderis en Jos Vanackere 
 
Overname is toegelaten mits verwijzing naar onze uitgaven. Elke auteur is verantwoordelijk 
voor de inhoud van zijn bijdrage. Voor gehele of gedeeltelijke overname is voorafgaande 
toestemming van de auteur vereist. 
 
V.O.B.o.W. vzw is aangesloten bij Herita: krachtenbundeling Erfgoed Vlaanderen,  
Het Forum voor Erfgoedverenigingen en Open Monumentendag Vlaanderen  
 
www.vobow.be  

mailto:jozef.goderis@skynet.be
http://www.vobow.be/


150 WAK 112 (2021-2022) 

 

INHOUD 
 
 
 
Voorwoord          151 
J. Goderis 
 
Met de V.O.B.o.W. naar Trezoor        152 
J. Goderis 
 
Lithische bijlkop: oude vondst uit Staden, nieuwe gift in het RAMS   155 
H. Hameeuw 
 
Archeo in de Pers          163 
 
 
Archeo te Kijk           172 
 
 
Tijdschriften           177 
 
 
Boekbesprekingen          179 
 
 
Hernieuwing lidgeld of abonnement        182 
 
 
Activiteitenkalender          183

  



152 WAK 112 (2021-2022) 

 

 
MET V.O.B.O.W. NAAR TREZOOR 

 
Jozef Goderis 

 
___________________________________________________________________ 

 
In de Corona-tijd werden in het verenigingsleven veel activiteiten uitgesteld. Nu gebeuren her 
en der inhaalmanoeuvres. Dit bezoek aan Trezoor was reeds voor vorig jaar gepland, maar 
werd zoals zo veel initiatieven uiteindelijk uitgesteld. Nu, om de zaken positief te blijven 
benaderen, zo hadden we wel de tijd om een aantal extra mensen aan te spreken en uit te 
nodigen. 
 
 
Zondag 10 oktober om 15.00u in Trezoor 
in Heule (Kortrijk) 
 
Silke De Smet, archeologe en Trezoor-
collectiebeheerder Onroerend Erfgoed wordt 
voorgesteld door Hendrik Hameeuw, in naam 
van de drie aanwezige bestuursleden van 
V.O.B.o.W. 
 

 

Godenbeeldje als keramiek-vondst uit Harelbeke, 
bewaard in Trezoor 

 

Silke leidt ons in: 
 
“Trezoor is een initiatief van de stad Kortrijk 
en de provincie West-Vlaanderen. In april 
2018 kwam het gebouw in werking. Vanaf 
2019 kregen we de erkenning voor sub-
sidiëring. De site voltooide zijn afwerking, 
halfweg 2020. Trezoor is geen eigenaar van 
de collecties, maar geeft kans aan 
depotwerking aan een 11-tal gemeenten in de 
regio. Trezoor, het erfgoeddepot voor Zuid-
West-Vlaanderen vormt – met zo’n 3600 m² 
aan bewaarruimtes – dus een professionele 
bewaarplaats voor het erfgoed van de stad 
Kortrijk en de regio. Voor de eeuwenoude 
stukken vormt het depot een optimale locatie 
die licht, vuil, schommelingen in lucht-
vochtigheid, ongewenste indringers en kleine 
stofdeeltjes buiten houdt. Net zoals in Potyze 
in Ieper werkt Trezoor in Heule naar een 
Deens model. Men poogt een natuurlijk 
klimaat te creëren. Led - verlichting en 
bewegingssensoren beperken ook binnen het 
gebouw het energieverbruik.  
 
 
Rondleiding 
 
Trezoor herbergt heel wat erfgoed: 
schilderijen, beelden, archiefstukken, voor-
werpen, werktuigen, archeologisch materiaal 
(hout, metaal, keramiek, …) religieus erfgoed 
enz. We krijgen de mogelijkheid de ver-
schillende ruimtes in alle rust te bekijken 
terwijl Silke ons de nodige achtergrond-
informatie verschaft. Zoals vooraf gevraagd 
hebben we daarbij bijzondere aandacht voor 
enkele van de archeologische collecties, met 
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name Harelbeke (waterput en depot 
godenbeeldjes), Kooigem (gedeeltelijk 
V.O.B.o.W.-opgravingen) en Wervik (Ro-
meins materiaal). Uiteindelijk krijgen we ook 

nog een zicht op de enorme ruimte die de 
historische collectie theater-decorstukken 
van de Schouwburg van Kortrijk omvat.

 
  
 

 

Midden Silke De Smet, rechts V.O.B.o.W. bestuursleden Hendrik en Jos. 
Na de inleiding in het keukengebouw leidt mevrouw Silke De Smet ons binnen in de ruimtes en toont de 

verpakkingen en stapelbakken van diverse afmetingen. Bv: de behandelde balken van een Gallo-Romeinse 
waterput uit Harelbeke. 

 

 

Lucht/vocht-bestendig verpakken van metalen archeologische objecten (links Jackie, midden Silke De Smet en 
rechts An). 
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Kleine groepsfoto voor ingang Trezoor te Heule 

 
Deelnemers: 
 

- Uit Marke Jan Declercq en An Vandersteene. 
 

- André Pauwels en Roos Pype uit Dadizele, met bijzondere interesse voor de Gallo-
Romeinse vondsten van Wervik, hier bewaard. 

 
- Jos Vanackere en Anne-Marie Verschueren uit Kortrijk. Jos is reeds 28 jaar 

penningmeester van onze vereniging V.O.B.o.W. 
 

- Jackie Verbiest en Marie-Roos Van Geyte uit Rumbeke, sloten uiteindelijk aan bij de 
groep, na de ondervonden hinder van de wielerwedstrijd in het centrum van Heule. 

 
- Hendrik Hameeuw, assyrioloog en archeoloog en Evy Cuypers, eveneens 

archeologe, met hun drie zonen: Casper, Edward en Alex. Een behoorlijke afstand 
van Korbeek-Lo om hier in Heule aanwezig te zijn. 

 
- Ludo Hameeuw, papa van Hendrik uit Moorslede. Eind juli reikte de gemeente voor 

het eerst de cultuurprijs uit. Die ging naar Ludo Hameeuw. De Moorsledenaar zet 
zich al ruim 30 jaar in voor cultuur in de gemeente. 

 
- Maria Pype en Jozef Goderis uit Rumbeke om het gezelschap van 16 deelnemers af 

te sluiten. 
 

De Raad van Bestuur van V.O.B.o.W. dankt mevrouw Silke om voor ons het besteden van 
haar zondagnamiddag aan deze rondleiding in Trezoor en het vlot inspelen op onze 
vraagstellingen.  




