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BEVEREN-ROESELARE ARCHEOLOGISCH BEKEKEN
Jozef Goderis

Prehistorische artefacten als prospectievondsten, aangetroffen op grondgebied van Beveren
worden m.i. in privé bezit bewaard. Bij mijn weten (of is hierop sedert 25 september 2011
een uitzondering op gekomen?) zijn ook hier geen Romeinse grondsporen en relicten
nagelaten. Daarom wordt onze aandacht toegespitst op het V.O.B.o.W.-WAR onderzoek,
ondernomen tussen mei en eind augustus 2005. De opgravingsvergunning voor deze
noodopgraving, lopend van 28 mei t/m 31 december 2005 werd door Sam de Decker van
Monumentenzorg toegekend aan Jozef Goderis. Het gezin Christ Naert – Marie-Leen
Sagaert met Stein, Pieter en Elien; samen met Tim Quaegebeur en Johan Buyse verleenden
spontaan hun medewerking aan de WAR.
Situering in tijd en ruimte
Op het grondgebied van Beveren werden
wegenwerken ondernomen tussen de
Onledegoedstraat en de Beversesteenweg
in de omgeving van het vroegere kruispunt
van
de
Lichterveldestraat,
de
Wagenbrugstraat en de Heirweg. Bij de
aanleg van de tunnel in deze Heirweg
onder de nieuwe Ring R32 kwam een
eikenhouten waterput aan het licht. (Fig
1.)1
Waterput
De familie Naert woont in de buurt van de
nieuwe ring R32, aangelegd ten noorden
van Roeselare. Als geograaf is Christ
geïnteresseerd
in
de
geologische
gelaagdheid, vrij gekomen door de
grondwerken.
Sedert
1986
is
hij
adviserend lid van de WAR en biedt
spontaan zijn kennis aan bij nieuw
archeologisch en geologisch aanbod. Bij
een inspectie stellen Christ en Pieter vast
dat zich in het profiel van de schuine wand
van de rijksweg R32 in aanleg een houten
constructie bevindt. Na een seintje zijn we
met zijn drieën aan het werk en maken de
doorsnede van de waterput vrij van boven
tot onder.
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Alle figuren, foto's en tekeningen in deze bijdrage
zijn van de hand van de auteur.
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De put was vermoedelijk reeds na gebruik
in de middeleeuwen gedeeltelijk ingestort.
Daarbij werd de waterput
door de
kraanman in 2005 van boven tot onder in
het profiel doorgesneden. Samen met
Johan Buyse kunnen we nu vaststellen dat
onderaan in de waterput een ton in rode
beuk werd
aangebracht. Dit
laat
vermoeden dat we hier te doen hebben
met een gelijkaardige constructie van
eikenhout en onderaan een ton in rode
beuk, die we eerder al in 1998 hebben
opgegraven in de Mandelstraat. Hebben
we hier eveneens te doen met een
Karolingische waterput?
Deze vondst in Beveren bestaat uit een
vierkantige constructie van eikenhouten
balkjes van 17 x 70 cm. De planken
hebben een dikte van 3 à 4cm. De put is
ongeveer 4m diep en reikt onderaan tot
5m onder de begane grond. De vulling van
de waterput bestaat uit donkergrijze leem
met humus waarin plantaardig materiaal
nog bewaard zit. Samen met Hendrik
Demiddele uit Oostrozebeke zorgen we
voor de bemonstering van dit materiaal.
De neerslag van zijn uitgebreid onderzoek
lees je verder in deze bundel.

Fig. 1: situering van de waterput op het kruispunt van de Lichterveldestraat, de Wagenbrugstraat en Heirweg te
Roeselare-Beveren.
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C datering op het hout van de
waterput
De Raad van bestuur van de V.O.B.o.W.
besliste om voor de 14C datering van de
houten constructie van de waterput het
Koninklijk
Instituut
van
het
Kunstpatrimonium (KIK) aan te spreken.
Op 10 oktober 2005 contacteerden we de
Heer Marc Van Strydonck voor de
bemonstering van twee elementen uit de
waterput:
1. een afgezaagd deel van een
aangepunte eikenhouten hoekpaal
2. een fragment van de ton in rode beuk.
14

C is een natuurwetenschappelijke
dateringsmethode. Ze berust op de
aanwezigheid
van
de
radioactieve
koolstofisotoop 14C in elk levend
organisme. Na het afsterven van dit
organisme wordt geen nieuwe koolstof
meer
opgenomen.
De
aanwezige
hoeveelheid wordt langzaam afgebroken
en verminderd. Door het 14C gehalte te
meten
in
koolstofhoudende
archeologische voorwerpen is min of meer
absolute datering mogelijk. De methode
wordt geijkt aan de hand van de resultaten

van
de
dendrochronologie.
Geijkte
dateringen
worden
vermeld
als
14
“gecalibreerde C dateringen”.
Op 14 april 2006 ontvingen we het rapport
van de 14C datering. Marc Van Strydonck:
”De eiken constructie is iets ouder dan de
beuken. Een datering voor de eiken
constructie in de Karolingische periode en
een datering in de 11de eeuw voor de
beuken is mogelijk, maar een datering in
de 10de eeuw voor deze laatste maakt
meer
kans.”
Het
radiocarbon
dateringrapport is hier ook gecalibreerd.
Vermoedelijk is eerst de Karolingische
waterput (9de-10de eeuw) opgebouwd in de
werkput en kort daarna werd de ton in
rode beuk onderaan in de eikenhouten
constructie aangebracht.

Fig. 2: Karolingisch scherfje met vage indruk van
rolstempelversiering
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Deze 14C datering is trouwens bevestigd
door de vondst van een Karolingisch
potscherfje met rolstempelversiering uit
dezelfde periode, aangetroffen in een laag
humus, onderaan in de waterput.

Het
grijs
gebakken

aardewerk

reducerend

Afvalkuilen
Inderhaast konden we tussen een aantal
regenvlagen door, drie kuilen in het profiel
effen schaven om ze te kunnen
fotograferen. De vulling ervan lieten we
aanvankelijk onaangeroerd op vraag van
ingenieur –werfleider Sanders. Er dreigde
inderdaad gevaar van instorting op het
profiel van de rijksweg in aanbouw. Doch
moeder natuur stak ons hier een handje
toe: door de hevige stortvlagen in de
eerste helft van juli 2005 werd het grootste
deel van de vulling van de kuilen naar
beneden gespoeld.

Fig.3: Bovenkant van een kruik met draairibbels,
reducerend gebakken, draaischijfaardewerk uit
afvalkuilen. Diameter bovenrand 9,5cm, datering
de
de
13 -14 eeuw.

Precieze locatie waterputten en afvalkuilen

De potscherven lagen er voor een deel te
rapen. Maar van het intekenen van de drie
kuilen was er uiteraard geen sprake meer.
Op 13 augustus 2005 konden we nog een
deel potscherven recupereren uit de
middeleeuwse kuilen, nog gedeeltelijk in
situ.
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Fig: 4: kan of kruik in reducerend gebakken,
draaischijfaardewerk uit afvalkuilen.
Hoogte 19,5 cm, Diameter bovenrand 13cm
de
de
Diameter basis 8,5cm, datering 13 -14 eeuw.

Fig.5: bandoor met inknijpingen of versierd met
de
vingerindrukken, grijs aardewerk, midden tot 2
de
helft van de 14 eeuw.

Fig 6: worstoor van kan of kruik in reducerende
de
de
bakking 13 -14 eeuw.

Foto1: bovenkant van kruik met draairibbels en
bodem van kan of kruik, aansluitend bij figuren 3 en
4.

Fig. 7: kogelpot 1, reducerend gebakken,
rooksporen, draaischijfaardewerk uit afvalkuilen
zeer dunne wand, Diameter bovenrand 14 cm,
de
de
datering 11 -12 eeuw.
Foto2: aansluitend bij figuren 5 en 6
links: bandoor met inknijpingen, grijs aardewerk,
de
de
midden tot 2 helft van de 14 eeuw
rechts: worstoor van kan of kruik in reducerende
bakking
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Foto 4: aansluitend bij fig.8, kogelpot 2.

Foto 3: aansluitend bij fig. 7, kogelpot 1
Kogelpotten kenden verschillende functies en
werden gebruikt als kookpot en voorraadpot.
De kleinste exemplaren werden aangewend als
drinkbeker, wat in het geval van Beveren.
waarschijnlijk niet het geval was. Van beide
kogelpotten is de bodem niet teruggevonden,
vermoedelijk is die gesprongen na het koken en
nadien dan weggeworpen.

Fig 8: kogelpot 2, eveneens reducerend gebakken,
draaischijfaardewerk uit afvalkuilen,
Grijsbruin zacht oppervlak met mikka-deeltjes, rode
de
de
kern., datering 11 -12 eeuw.
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Fig 9: teil in reducerende bakking,
draaischijfaardewerk, eenvoudig naar binnen
geplooide rand, hard baksel, donker grijze kern,
de
fijne kwartsverschraling, 13 eeuw.

Karolingische waterput

gedeeltelijk en later als het loodglazuur
goedkoper wordt, in ruimere mate.

Doorboord balkje uit de waterput

Verschraling
Onder magering van de klei of
verschraling
verstaat
men
de
aanwezigheid van niet plastische deeltjes
in het baksel. Deze deeltjes kunnen van
nature in de klei aanwezig zijn (als bv.
zand, of fragmenten van schelpen) of
worden door de pottenbakker bewust aan
de klei toegevoegd: bv zand, steentjes,
kalk, stro, gedroogd gras, chamotte
(voorgebakken kleideeltjes) enz. Te vette
klei wordt verschraald o.m. om het
voorwerp bij de opbouw meer stevigheid
te geven.

Foto 5: macro –opname van een deel van een
scherf Beveren Noord 2005

Het
rood
gebakken

aardewerk,

oxyderend

Dit rood oxyderend gebakken aardewerk
nam vanaf de 14de eeuw en zeker vanaf
het begin van de 15de eeuw gaandeweg de
functie over van het grijs aardewerk dat
reducerend was gebakken. Het rood
aardewerk wordt dan ook in middeleeuwse
en postmiddeleeuwse sites veelvuldig
teruggevonden. In vergelijking met het
grijs aardewerk is het rood aardewerk
minder poreus en worden de voorwerpen
bedekt met een laag glazuur, eerst

Foto 6: selectie rood aardewerk, boven: fragmenten
van een teil, onder: van een kom.

Loodglazuur
Loodglazuur wordt samengesteld met
water, leem en fijn loodpoeder. Dit glazuur
is transparant en accentueert de kleur van
de scherf. Toen het lood aanvankelijk nog
erg duur was werd het glazuur eerder
spaarzaam aangebracht. Glazuur op de
buik, schouder of bodem van de pot maakt
het reinigen ervan eenvoudiger. Toen de
productie van glazuur goedkoper werd,
werden de potten er volledig mee bedekt
zodat de porositeit verminderde. Een pot
die ondergedompeld werd in loodglazuur
werd daarna bij het drogen ondersteboven
geplaatst om af te druipen. Zo vonden we
op de bovenkant van de oren in rood
aardewerk nog vlekken van druppels
loodglazuur.

Fig. 10: kom in oxyderende bakking, donker gele
glazuurlaag alleen onderaan langs de binnenkant
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Foto 7: fragmenten van kom in oxyderende bakking,
aansluitend bij fig.10.

Fig. 13: worstoor 2, fragment van een kruik,
oppervlak rood met kleine glazuurvlekken berookt
en vertoont kleine vlekken van loodglazuur, boven:
aanzet van de randscherf van de kruik.

Fig.11: rand van een kom, grijze kern en nadien
oxyderend gebakken, loodglazuur enkel langs de
binnenkant.

Fig.14: worstoor 3, kleinste van de drie worstoren in
oxyderende bakking, (van een grape of kookpot?).
Berookt en kleine vlekken van loodglazuur.

Fig. 12: worstoor 1, grijze kern.
Foto 8: drie worstoren in oxyderende bakking,
aansluitend bij figuren 12, 13 en 14.
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de

Foto 9: randscherven van teil met gietsneb,
aansluitend bij fig. 15

Fig.15: teil met gietsneb, 15 eeuw
Teilen zijn lage open vormen met variërende
afmetingen. Deze aarden voorwerpen namen een
belangrijke plaats in bij de bereiding van voedsel als
opdienschaal en eetgerei. Teilen hebben doorgaans
een gietsneb en werden onder meer gebruikt om
melk af te romen of voor de bereiding van kaas.

Fig.16: kom met grijze kern en oxyderende bakking,
loodglazuur enkel langs de binnenkant. Datering:
de
de
15 tot begin 16 eeuw.

Curiosa uit de middeleeuwse kuilen van
Beveren noord

Foto10: rand en wand van de buitenkant van de
kom.
Foto 11: rand en wand van de binnenkant van de
kom. Foto’s 10 en 11 sluiten aan bij fig. 16.

Foto 12: middeleeuws hoefijzer
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trouwens nog een van de drie pootjes
gevonden).

Foto 13: vuurslag van een geweer (geen voorwerp
uit de prehistorie)

Besluit
Het aardewerk uit de drie kuilen bestaat
uit keuken - en tafelwaar, gangbaar vanaf
de 12de tot de 15de eeuw.
Deze voorwerpen zijn gebakken ofwel in
reducerende
ofwel
in
oxyderende
ovenatmosfeer: grijs of rood aardewerk
dus. Maar er zitten hier ook combinaties in
van
beide
baktechnieken:
een
pottenbakker kan de oven bij het begin
reducerend stoken en daarna in de oven
meer zuurstof toelaten. Zo krijg je
aardewerk met een grijze kern en aan de
buitenkant rood, al dan niet bedekt met
loodglazuur.

Opvallend is wel dat er in deze collectie uit
de drie kuilen, geen hoog versierd
aardewerk (13de eeuw), geen beslibd
aardewerk (ringeloortechniek 16de – 17de
eeuw), geen majolica (16de-17de eeuw) en
geen steengoed in voor kwam. In de 15de
eeuw werd steengoed op grote schaal
naar onze streken ingevoerd. Ook
fragmenten van pijpen, gangbaar vanaf de
17de eeuw, waren hier omzeggens niet te
bespeuren. Op basis van deze vaststelling
kunnen we de algemene datering van dit
aardewerk dan vóór de 15de eeuw
plaatsen.
Vergeleken met het aardewerk op de
boerderij in de Prins Albertstraat
(opgraving in 2006-2007) is deze
middeleeuwse keramiek van Beveren
noord minder gevarieerd en minder
luxueus, maar op zijn geheel wel ouder.
We mogen aannemen dat in BeverenRoeselare in een open landschap van
akkers en weiden en in de nabijheid van
het latere “Goed ter Walle”, Het Paradijs
en de herberg De Croone een waterput is
gevonden uit de Karolingische periode (9de
– 10de eeuw) en drie afvalkuilen met
keukengerei vanaf de 13de tot 15 eeuw.

Op
deze
site
zijn
verschillende
aardewerkvormen
aangetroffen:
kogelpotten, kruiken, kommen, een teil,
een grape of kookpot. (Hiervan werd
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