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The fool on the hill. 

Day after day alone on a hill 

the man with the foolish grin is keeping perfectly still, 

but nobody wants to know him, they can see that he's just a fool 

And he never gives an answer. 

But the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head 

see the world spinning 'round. 

 

Well on the way, head in a cloud 

the man of a thousand voices talking perfectly loud, but nobody ever hears him, 

or the sound he appears to make and he never seems to notice. 

But the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head 

see the world spinning 'round. 

  

And nobody seems to like him, 

they can tell what he wants to do and he never shows his feelings. 

But the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head 

see the world spinning 'round. 

 

He never listens to them, 

he knows that they're the fool 

They don't like him. 

 But the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head 

see the world spinning 'round. 

Lennon & McCarthney, album: Magical Mystery Tour, 1967. 
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Abstracts en kernwoorden 

 

 

This essay focuses on some questions about Kooigem, specifically about its 

archaeological site on a hill: Kooigembos. It doesn’t focus only on past, but also on recent 

investigations. Therefore this thesis contains a review of the past campaigns and a detailed list 

of the material that was collected in the course of different campaigns and spread all over 

different storage places. From a historical point of view, there‘s an elaborate introduction to 

the late Hallstatt/early La Tène site treating all its aspects. Everyday life as it was on the site 

has been discussed, as well as the position of the site in her regional context. Then the focus 

has been put on Iron Age rectangular structures formed by a wall, a ditch and sometimes a 

palisade (Viereckschanzen, enceintes carrées, enclosures). In this study the one discovered on 

the plateau of Kooigembos will be compared with some others in different parts of Iron Age 

Europe and placed in the total picture. 

 Cet essai traitera de quelques questions sur le sujet Kooigem, plus spécifiquement sur 

la section archéologique au sommet d’une colline: Kooigembos. Ce ne sera pas seulement 

l’histoire, mais aussi le présent que j’aimerais étudier ici. L’essai contient une vue 

rétrospective des recherches archéologiques déjà effectuées. Il implique aussi un inventaire du 

matériel trouvé pendant les différents campagnes et dispersé à travers de plusieurs dépôts. Au 

point de vue historique, ce sera essentiellement une introduction approfondie concernant le 

site de l’ancien-La Tène, envisagé sous tous les aspects. La vie quotidienne sur le site La Tène 

y sera discutée, ainsi que le statut du site dans le contexte régional. Ensuite, je vous présente 

un aperçu sur le phénomène des structures rectangulaires formées par un fossé, un rempart et 

une palissade (Viereckschanzen, enceintes carrées, enclosures). La structure découverte sur le 

plateau de Kooigembos sera comparée aux structures d’autres parties du monde Celtique et 

après placée dans une vue générale. 

 Vroeg-La Tène samenleving 

 Vierhoekstructuren 

 Heuvelbewoning 

 Regionale context  

 Onderzoeksverwerking 
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Voorwoord 

 

Master in de Archeologie. Het is een leerprogramma dat meer omvat dan enkel 

theoretische vakken. Naast de invulling van stage in het lessenrooster is er tevens ruimte 

gelaten voor de zogenaamde masterproef. Dit zou kunnen verwoord worden als de opvolger 

van de thesis, maar dan gespreid over één enkel academiejaar. Een nuance kan gesteld worden 

als er kennis wordt genomen van de bachelorproef. Deze laatste is verbonden aan het derde 

jaar bachelor in de archeologie. Het is mogelijk om het onderwerp van beiden op elkaar af te 

stemmen zodat een resultaat wordt bekomen vergelijkbaar met de vroegere thesis.  

In de praktijk blijkt echter dat de masterproef op zich sterk neigt in de richting van een thesis. 

Zo kwam het bij heel wat studenten voor dat het onderwerp van enerzijds bachelor-, 

anderzijds masterproef mijlenver uit elkaar ging liggen. Sommigen opteerden zelfs voor een 

ander studiegebied of –periode. Bijgevolg werd bij hen een andere promotor aangeduid. 

 

Wat mijn ervaringen betreft bewandelde ik beide paden, zowel het gegeven van een verder 

borduren op de bachelorproef. Evenals de totale ommekeer met het jaar voordien. 

Aanvankelijk speelde ik met het idee om dieper in te gaan op de Zuid-Engelse prehistorische 

site van Avebury (Wiltshire, Wessex). Met mijn verleden in het Vrij Technisch Instituut 

(VTI) van Gullegem (vlakbij Kortrijk), meer specifiek in de houtbewerking, dacht ik er aan 

daarmee iets te kunnen doen. Zo kwam ik uit bij de vroege fase van The Sanctuary, die uit zes 

concentrische houten cirkels bestond en waarvan in de buurt van Stonehenge (Woodhenge) en 

van het Nederlandse Zwolle gelijkaardige constructies aan het licht waren gekomen. Een 

literatuurstudie naar dit onderwerp toonde echter héél weinig resultaten zodat ik op zoek ging 

naar een ander onderwerp. De volgende optie werd het Belgisch megalithisme, maar dat leek 

dan weer te twijfelachtig en te weinig onderzocht om er een volledige verhandeling aan te 

wijden. Het idee om er de Nederlandse hunebedden, menhirs en konsoorten bij te nemen werd 

eveneens afgeblazen door Professor Dr. Ph. Crombé. Hier werd het tegenovergestelde 

zichtbaar. Deze waren namelijk reeds te intensief bestudeerd.  

Sinds vorig jaar speelde ik echter met nog een alternatief. De Keltische site van Kooigem. 

Ikzelf ben afkomstig uit een deelgemeente van Kortrijk, Heule, en heb vrienden wonen in die 

andere deelgemeente die lang geleden meewerkten aan de opgravingen aldaar. Wat verdwaald 

vondstenmateriaal uit de omgeving bracht me op het idee om dieper in te gaan op deze 

context. Bovendien was de site al enkele malen de revue gepasseerd tijdens de lessen van 

Prof. Dr. J. Bourgeois. Op die manier kwam ik bij deze laatste terecht als promotor voor mijn 
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uiteindelijk onderwerp. Enkele namen van sleutelfiguren met betrekking tot de site werden 

doorgegeven. Telefoongesprekken en afspraken vormden de volgende stap. Vervolgens kwam 

de introductie via Bart Velghe bij Etienne Glabeke. De maanden nadien zou ik nog 

verschillende mensen ontmoeten die verbonden waren met de site van Kooigembos. Wat 

hieronder volgt is een bundeling van wat ik te weten kwam over de site, haar geschiedenis, de 

geschiedenis van het onderzoek, evenals een excursie richting de Europese vierhoekstructuren 

en de positie van deze van Kooigembos binnen dat verhaal. Onderweg wordt ook aandacht 

besteed aan de verschillende lokaties waar het materiaal bewaard wordt. 
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1. Probleemstelling 

 

Na meermaals de Keltische aanwezigheid in Kooigem te zijn tegen gekomen in verschillende 

lessen en publicaties leek dit een geschikt onderwerp voor een masterproef. Wanneer de 

(veld)onderzoeken nader worden bekeken komen echter al vlug enkele pijnpunten op de 

voorgrond. Zo bleken heel wat verschillende archeologen actief geweest op de site, al dan niet 

op vrijwillige basis. Tot 1990 is het min of meer duidelijk welke campagnes er plaatsvonden. 

Na die datum zouden er nog wat losse (archeologische) ingrepen in de bodem zijn geweest. 

Wat deze opleverden is algemeen een groot vraagteken. Echter kunnen ze een belangrijke 

informatiebron vormen om wat meer licht te werpen op de site. Zo zijn er zeer kleinschalige 

onderzoeken geweest op de flanken van de heuvel en zou op het plateau een tweede 

vierhoekige structuur aan het licht zijn gekomen. Aangezien er nog heel wat vragen zijn met 

betrekking tot de functie van de site van Kooigembos in het verleden, kunnen deze een zeer 

belangrijke bron zijn. Zo lijkt het interessant om een opsommend beeld aan te maken van de 

verschillende campagnes die tussen 1980 en 1950 plaatsvonden op en rond de heuvel. 

Aanvankelijk was men gewonnen voor het idee dat Kooigembos een versterkte hoogtesite was, 

vergelijkbaar met de Kemmelberg. Vondsten op de top van de heuvel, meer bepaald van een 

vierhoekstructuur, deden echter een alternatief idee ontstaan, dat van cultusheiligdom. Of deze 

vondst echter voldoende is om de volledige interpretatie om te gooien zal bekeken worden. Het 

lijkt namelijk een al te vlugge conclusie om aan de hand van een vierhoekige structuur een 

heiligdom te veronderstellen. Daarom zal tevens nagegaan worden in hoeverre rekening kan 

worden gehouden met andere hypothesen.  

Ook de vraag of er een continuïteit bestond tussen de vroegste ijzertijdbewoning en de 

Romeinse periode is tot nog toe een onbeantwoorde vraag, maar zal in de loop van deze 

verhandeling worden belicht.  

Een andere belangrijke aderlating waarmee de site geconfronteerd wordt, is de 

toegankelijkheid van het materiaal. Doordat verschillende personen en verenigingen de 

touwtjes in handen hadden (voornamelijk de heemkundige kring van Kooigem en V.O.B.o.W.) 

bij de onderzoeken is het materiaal op diverse lokaties beland. Om dit probleem op te lossen 

werd een akkoord bereikt om het materiaal in de Stedelijke Musea van Kortrijk op te slaan. 

Voor verwerking ging het eerst naar de KULAK (Katholieke Universiteit Leuven Afdeling 

Kortrijk). Toen dit project in moeilijkheden kwam bleef het onverwerkte materiaal 

onaangeroerd achter, tot Suzy De Cock het ophaalde en onderbracht in het Regionaal 
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Archeologisch Museum Scheldevallei te Waarmaarde. Ook zijn er aanwijzingen dat een deel 

van het materiaal bij individuen wordt bewaard. 

Om de doelstellingen van dit onderzoek specifiek te benoemen kan er worden gekomen tot een 

vierdelige opgave: 

 

 Wat leverde het veldwerk te Kooigem op na 1990, waar vond dit plaats en welk 

materiaal kwam aan het licht? 

 Waar bevindt zich het materiaal en de verslagen van de verschillende archeologische 

campagnes te Kooigembos? 

 Wat was de status van de site van Kooigembos en hoe leefden de mensen er tijdens de 

late Hallstatt- en de vroeg-La Tèneperiode? 

 Kan de vierhoekstructuur van Kooigem in een ruimere context (Viereckschanzen, 

enceintes carrées, enclosures) worden geplaatst, of moet er eerder gedacht worden in 

de richting van een autonome ontwikkeling? 

 

Eerst zal een schets worden gemaakt van het tijds- en ruimtelijk kader. Pas na dit situeren zal 

dieper worden ingegaan op de site van Kooigembos en de vier vooropgestelde vragen. 
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2. Het begrip ‘Kelten’ en een tijdskader voor de ijzertijd 

 

De site van Kooigembos kan niet als eenheid worden gepresenteerd. Daarom is het nodig om 

ze te kaderen in de tijd. Eerst zal echter een uitdieping van het begrip Kelten volgen, dan wordt 

de ijzertijd belicht, eerst op Europese schaal, nadien wordt de focus verlegd naar Vlaanderen en 

omgeving. Het is evenwel niet de bedoeling om deze gegevens gedetailleerd uit de doeken te 

doen, wel om de lezer een inleiding te geven op de periode waarin de site tot stand kwam. 

 

2.1 Het begrip ‘Kelten’ 

De Kelten worden vaak aangehaald als vaandeldragers van een verenigd Europa. Tijdens hun 

hoogdagen strekte hun gebied zich namelijk uit over zowat volledig Europa. De vraag of een 

cultureel eenheidsgebied tijdens de ijzertijd reeds dergelijke omvang kan hebben bereikt, dient 

luidop te worden gesteld. Hierbij moet er worden afgevraagd in hoeverre er kan gesproken 

worden over de Kelten. Het lijkt belangrijk om vanuit deze vraag hierover een invulling te 

formuleren, als deze er überhaupt is. 

De Kelten zouden één der eerste culturen zijn geweest die een eenheid vormden over Europa, 

van Ierland in het westen tot Galatië (Galaten, Centraal-Anatolië) in het oosten en van 

Schotland in het noorden tot Galicië (Kelto-Iberen, Noordwest-Spanje) in het zuiden. Echter 

hier en daar komen kritische noten naar voor. Zo schreef Gertrudis Offenberg een artikel, 

Hebben de Kelten wel bestaan?.
1
 Zijn conclusie was dan wel dat het een heel moeilijke vraag 

bleef. Doch, in zijn argumenteren haalde hij sterk uit tegen het begrip. Zo wordt de term 

verbonden met de herwonnen eenheid van Europa. De auteur heeft het over een 

gemeenschappelijke historische basis voor de Europese Unie. Een eerdere opbloei van het 

Keltische verleden herkent hij tevens bij de opkomst van de moderne staten en de bloei van het 

nationalisme tijdens de negentiende eeuw. Hier ging men op zoek naar heroïsche figuren die 

werden opgerakeld en opgefrist, om historische verhalen te krijgen voor de nieuw gevormde 

landen evenals een historische onderbouw. Zo zijn de Belgen bijvoorbeeld vertrouwd met 

Ambiorix en is er Vercingetorix in Frankrijk. De Kelten werden dus gepolitiseerd. Offenberg 

vertelt eveneens over collega’s die zowel de continentale uitgestrektheid van de Keltische 

taalfamilie, als de sociale banden en de politieke connecties ongeloofwaardig achten. Een 

politieke eenheid is er in elk geval nooit geweest tussen de verschillende groepen. Over 

economische banden kan echter wel gesproken worden. Hieraan zouden vervolgens sociale 

contacten kunnen geknoopt worden.  

                                           
1
 Offenberg 1993, pp. 124-129 
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Tijdens een symposium in Nederland (november 1992) over de Kelten problematiseerde Nico 

Roymans het Keltenconcept in Nederland.
2
 Zo achtte hij het beter om, in plaats van het 

algemeen over ‘de Kelten’ te hebben, de verschillende groepen door middel van streeknamen te 

benoemen (bijvoorbeeld de Duitse Hunsrück-Eiffel-cultuur). Hier kan Roymans bijgetreden 

worden. Het kan nooit zijn dat één begrip een volledige lading dekt. Zo waren de Kelten van 

Centraal-Europa niet identiek aan die van de Britse Eilanden of deze die in Kooigem leefden. 

Ook bij Peter Van Den Broeke
3
 vinden we een alternatief. Volgens hem wordt er beter 

gesproken van ‘dragers van respectievelijk de Hallstatt en La Tène cultuur’. Hoe dan ook, 

verschillende groepen die in het Keltische gebied woonden hadden veel verschillende 

gebruiken. Dit werd geïllustreerd in het grafritueel. Vlaanderen kende bijvoorbeeld vooral 

crematies, terwijl in het hart van Europa de nadruk op inhumaties lag. Ook wat bijvoorbeeld de 

woonstructuren en ceramiek betreft, zijn er zeer diverse regionale groepen aan te duiden. Zo 

had elke streek haar eigen vaatwerk, vermoedelijk zelfs met een autonome ontwikkelingen. 

Een goed voorbeeld vormde de vijfde eeuwse geknikte Marne ceramiek uit Noord-Frankrijk, 

grote delen van België en Zuid-Nederland.
4
 Ook slingerkogels werden tijdens de vijfde eeuw 

uitsluitend in Engeland, Noord-Frankrijk, België en Zuid-Nederland gebruikt. Deze hadden dus 

een beperkte verspreiding.
5
 Deze cultuurzones varieerden in tijd en ruimte. Het waren slechts 

enkele luxeobjecten die verspreiding kenden over het volledige La Tène gebied. Hierbij kon 

het gaan om importstukken, maar ook om lokale producties (glazen armbanden lijken 

bijvoorbeeld rond 200 vot op verschillende lokaties geproduceerd).
6

 Op termijn kwam 

vervolgens imitatiewaar in zwang. Ook bijvoorbeeld heuvelversterkingen kenden een bredere 

verspreiding. 

Mogelijk kunnen we de term Kelten zien als een macrobegrip dat in de klassieke tijd vorm 

kreeg, naar analogie met de term Germani. Tacitus vermeldde dat deze term oorspronkelijk één 

kleine groep duidde die leefde aan de Rijn. Vanaf Caesar werd de stamnaam echter gebruikt 

om alle volkeren aan te duiden die ‘rechts’ van de Rijn woonden. Deze traditie zette zich 

verder tot deze volkeren zich ook zelf Germanen gingen noemen. Het werd een identiteit.
7
 

Voor de Kelten is het mogelijk op dezelfde manier gegaan, hoewel dit toch in vraag te stellen is. 

Literatuur die hierover meer informatie geeft, ontbreekt echter zo goed als volledig. 

Desondanks kan gesteld worden dat de term Kelten een historische verzamelnaam was, 

                                           
2
 Offenberg 1993, pp. 127 

3
 Van Den Broek 1998, pp. 36 

4
 Kruta & Forman 1987, pp. 27 

5
 Van Den Broek 1998, pp. 56 

6
 Van Den Broek 1998, pp. 55 

7
 Offenberg 1993, pp. 129 
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waarschijnlijk net zoals de verdere onderverdeling in stammen (bijvoorbeeld de Atrebaten en 

Nerviërs) dat ook was.
8
 

De benaming dook omstreeks 500 vot voor het eerst op om de bewoners te benoemen die ten 

noorden van de Griekse kolonie Massalia (het huidige Marseille) te vinden waren. De eerste 

gekende auteur die hen vermeldde, was Hecataeus van Milete. Een eeuw later sprak Herodotos 

van Keltoi.
9
 Het is echter opmerkelijk dat de verschillende vroege auteurs niet tot een 

eensgezindheid kwamen over hun precieze woonplaats.
10

 Uiteindelijk werden de Kelten de 

inwoners van de gebieden ten noorden van de Alpen.
11

 

Omstreeks het einde van de zesde eeuw zouden reeds Keltisch sprekende volkeren gevestigd 

geweest zijn in grote delen van Midden- en West-Europa. Hun kerngebied moet gezocht 

worden tussen de Alpen en de zuidelijke grens van de grote Europese vlakten. Op die plek zou 

tijdens de vijfde eeuw vot de La Tène cultuur vorm hebben gekregen
12

, gegroeid uit de 

Hallstatt cultuur (zie verder). Bepaalde cultuurelementen zouden zich vervolgens van daaruit 

verspreid hebben over wat tegenwoordig aangeduid wordt als de Keltische wereld. Dit omvatte 

zowel plaatsen waar voorheen Keltische talen werden gesproken als gebieden waar dit niet zo 

was.
13

 Er moet dus benadrukt worden dat de verspreiding van deze talen volkomen los stond 

van wat tegenwoordig verstaan wordt onder Keltische cultuur. Deze taal zou zich namelijk veel 

vroeger verspreid hebben over grote delen van Europa, mogelijk wanneer ze zich losmaakte 

van de Indo-Europese taalfamilie.
14

 

Aldus ging het hier voornamelijk om een materiële cultuur die te verbinden was met de 

hoogste elites. Het is dan ook gevaarlijk om op basis daarvan een volledige maatschappij, over 

een enorm gebied onder één noemer te plaatsen, de Kelten. Er moet worden opengestaan voor 

neutralere benamingen, zoals hierboven voorgesteld.  

 

2.2 De Europese ijzertijd: Hallstatt en La Tène periode 

Voor ijzer in Europa in zwang raakte, was brons het meest verspreide metaal. Vandaar de 

benaming bronstijd. De Europese bronstijd valt min of meer te situeren tussen 2500 en 800/750 

vot. Het was een periode waarin de sociale hiërarchie en diversiteit enorm toenam. Zo 

ontstonden complexere sociale structuren en een uitbreiding van de contacten. Brons werd dus 

                                           
8 De Mulder & Verlaeckt (http://home.zonnet.nl/postbus/vlaanderen-a.html) 
9
 De Mulder & Verlaeckt (http://home.zonnet.nl/postbus/vlaanderen-a.html) 

10
 Kruta & Szabo 1979, pp. 22 

11 Niet altijd en overal werd de term Kelten gehanteerd. De Grieken spraken over Galatoi en de Romeinen 

benoemden de Kelten van West-Europa als de Galli, Galliërs. 
12

 Kruta & Forman 1987, pp. 10 
13

 Kruta & Forman 1987, pp. 11 
14

 Kruta & Forman 1987, pp. 16 

http://home.zonnet.nl/postbus/vlaanderen-a.html
http://home.zonnet.nl/postbus/vlaanderen-a.html
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een belangrijke stimulans voor de uitwisseling over lange afstand. Hierbij ging het niet 

uitsluitend om materiële zaken. Door de toegenomen contacten konden personen en ideeën 

veel vlotter dan voorheen circuleren. Tijdens deze fase werd een noodzakelijke basis gelegd 

voor de ontwikkelingen gedurende de ijzertijd. Het werd steeds belangrijker om de handel van 

verschillende gebieden te controleren. Dit systeem werd steeds grootschaliger. Er kwam een 

gemeenschap tot stand van leiders die controle uitoefenden over een maatschappij waarin 

krijgers een belangrijke plaats gingen innemen. Ook vormden ze een schakel in een 

grootschalig economisch netwerk die grote delen van Europa met elkaar verbond. Vanuit 

antropologisch oogpunt zijn dit de chiefdoms. Daarnaast waren heel wat groepen die in de 

tribale structuur gedompeld bleven.  

Wat hierboven geschetst werd, mondde uit in de ijzertijd. Belangrijke datum hiervoor was de 

introductie van ijzer in West-Europa, omstreeks 750 vot.
15

 IJzer werd spoedig het dominante 

metaal en kreeg allerhande toepassingen zoals wapens en werktuigen. Andere metalen, 

ondermeer brons, bleven daarnaast in gebruik, zij het in mindere mate. 

De cultuur die min of meer het eerste deel van de ijzertijd besloeg was de zogenaamde 

Hallstatt cultuur (ca.800/750-500/450 vot). Deze werd genoemd naar een Oostenrijks 

Alpendorp, gekend van zijn zoutmijnen en uiterst rijk grafveld. De gemeenschap werd er rijk 

door het zout dat gemijnd werd in de vlakbij gelegen bergen. Handel dreven ze ondermeer met 

metaalverwerkende Noord-Italische groepen en Griekse steden. Omstreeks 600 verschoof de 

focus naar de West-Mediterrane koloniesteden, waarvan Massalia (Marseille) waarschijnlijk de 

bekendste is. Na een bloeiperiode stortte dit systeem rond 500/450 in en namen Italische centra 

onder leiding van Grieken en Etrusken de macht over. De handel verliep vanaf dan door het 

centrale Alpengebied. De culturele expansie ging vooreerst via handelswegen (voornamelijk 

waterwegen). Zo verspreidde de cultuur zich in oostelijke richting, met een belangrijke rol voor 

het Donaugebied. Belangrijker was echter de verspreiding naar het westen, met ondermeer het 

Alpengebied, Zuid-Duitsland en Bourgondië.
16

 Hier speelden de Rhône en de Saône een 

belangrijke rol in de handel tussen de Mediterrane zone en het binnenland. Andere belangrijke 

rivieren in het Hallstatt gebied waren de Seine en de Rijn.
17

  

Wat de Hallstatt fase het meest typeerde waren de heuvelforten met hun rijke graven in het 

westelijke Alpengebied. Deze speelden vooral tijdens de tweede helft van deze periode (ca. 

600-450 vot) een belangrijke rol. Het is niet duidelijk of deze versterkingen werkelijk een 

militaire betekenis hadden, dan wel enkel dienden als uiterlijk machtsvertoon. De Heuneburg 
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 De Mulder 1998, pp. 1 
16

 Van Doorselaer & Bourgeois 1996, pp. 30 
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 Cunliffe 2001, pp. 344 
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(Zuidwest-Duitsland) kan aangehaald worden als voorbeeld. Op deze site werd een fase van de 

versterkingen geattesteerd, die geworteld zat in een Griekse bouwtraditie. De gebruikte 

bouwmaterialen waren echter niet geschikt voor een gematigd klimaat.
18

 In de materiële 

cultuur van deze elites was een belangrijke plaats voorzien voor exotische objecten. Denk hier 

bijvoorbeeld aan vaatwerk in verband met wijnconsumptie (ondermeer de grote krater van Vix) 

en Grieks luxeaardewerk. Dit luxemateriaal speelde, net als later, echter nauwelijks een rol in 

de lokale economieën, deze waren voor een groot deel zelfvoorziend. Enkel ruilgoederen zoals 

metaalertsen, steen en slaven zouden een interregionale uitwisseling hebben gekend.
19

 Het 

luxemateriaal kende zijn verspreiding vooral via gift-exchange tussen verschillende elites.
20

 

Uit de Hallstatt cultuur ontwikkelde zich vervolgens de La Tène cultuur, waarvan sprake is 

vanaf ca. 500/450 vot. Het zwaartepunt was te vinden in Centraal-Europa, het Midden-

Rijngebied, de Champagnestreek, Oberpfalz en Bohemen. Expansie was er al vlug naar West-

Europa (Gallia, ca. 475), tot zelfs de Britse Eilanden (na de vijfde eeuw). Via Zuid-Frankrijk 

ging het tot Galicië en rond 400 kwam ze voor in Noord-Italië (Gallia Cisalpina). Van 400-375 

werd ook de Hongaarse vlakte aan het invloedsgebied toegevoegd. Omstreeks 335 was er 

sprake van La Tène in het Beneden-Donaugebied en rond 270 vestigden zich dragers van de 

cultuur in Noord-Phrygië, Galatië.
21

 De noordgrens kan min of meer worden vastgelegd ter 

hoogte van de Rijnmonding (westen), over Zuid-Duitsland en Sudetenland (Tsjechië) tot in de 

Karpaten (oosten).
22

 In het oosten ging Slovenië een belangrijke rol spelen in de handel tussen 

het noorden (Baltische kust/amber) en de Mediterrane wereld. Zuiderse importen leverde dat 

echter nauwelijks op.
23

 Acculturatie alleen lijkt geen voldoende verklaring voor de 

verspreiding. Daarom wordt gedacht in de richting van conflicten. La Tène lijkt namelijk een 

turbulente periode die waarschijnlijk verschuivingen van groepen veroorzaakte.
24

  

Net als de Hallstatt cultuur houdt deze fase een verwijzing naar een vindplaats in. Hier gaat het 

om een Zwitsers dorp, gelegen aan de boorden van het Meer van Neuchâtel. La Tène is vooral 

herkenbaar door haar groteske decoratiestijl, gebaseerd op complexe geometrische patronen. 

De basis ervan kan mogelijk gezocht worden bij de ontwikkelingen in de metaalsmeedkunst, 

                                           
18

 Kruta & Szabo 1979, pp. 30 
19

 Cunliffe 2001, pp. 353 
20

 Cunliffe 2001, pp. 345-346 
21

 Van Doorselaer & Bourgeois, 1996, pp. 31-32 

21 De verspreiding van de Hallstatt en La Tène cultuur stond volledig los van de verspreiding van Keltische talen. 

Deze linguïstische uitstrooiing zou lang voor het ontstaan van de culturen hebben plaatsgevonden. Hallstatt en La 

Tène zouden hun culturele verspreiding dan ook voornamelijk hebben gekregen door middel van handels- en 

sociale contacten en eventueel door voor conflicten gevluchte groepen. 
22

 Cunliffe 2001, pp. 369 
23

 Cunliffe 2001, pp. 350 
24

 Cunliffe 2001, pp. 367 
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die zich steeds verderaf ging begeven van de Etruskische motieven.
25

 Ze vormde de basis voor 

wat velen tegenwoordig zouden bestempelen als Keltische kunst.  

Tijdens de vroege fase van de La Tène cultuur was er een opvallend krijgshaftig element 

merkbaar, niet in het minst in de graven. In de tweede helft (vanaf de tweede eeuw vot) valt de 

ontwikkeling van pre-urbane kernen waar te nemen. Dit zijn de oppida, versterkte sociaal-

economische entiteiten.
26

 

Met de uitbreiding van de Romeinse macht over Europa zullen de kenmerken van de La Tène 

cultuur in onbruik raken. Dit staaft de these dat La Tène een materiële uiting voorstelde die 

enkel te linken was aan elites. De gewone bevolking behield nagenoeg zijn levensstijl, terwijl 

de hogere kringen romaniseerden. Ook gingen autonome ontwikkelingen, zoals het aardewerk, 

vervolgens gewoon verder. 

 

2.3 De ijzertijd in Vlaanderen en haar nabije omgeving 

Het is niet eenvoudig om de maatschappij tijdens de Vlaamse ijzertijd te reconstrueren. 

Geschreven bronnen zijn er nauwelijks en ook archeologisch kan geen waterdicht beeld 

worden gecreëerd. Veel heeft er mee te maken dat de Belgische archeologie zich pas de laatste 

decennia volop ging ontwikkelen, ondermeer met een interdisciplinaire aanpak. Denk 

bijvoorbeeld aan de bodemkundige Roger Langohr wiens werk later nog wordt aangehaald, 

maar evengoed aan palynologie en natuurwetenschappen. Ook het gebruik van 

luchtfotoprospectie dient hier vermeld te worden. 

Populaire werken hebben het voor de ijzertijd vaak over de Kelten in Vlaanderen. Het is echter 

zeer de vraag in hoeverre deze term hanteerbaar is (zie eerder). De ijzertijdbewoners van 

Vlaanderen zagen zichzelf niet als Kelt. Het is wellicht relevanter om een bewuste identiteit te 

zoeken op het niveau van stam of nog kleinere entiteiten. Voor Vlaanderen en omgeving ging 

het in het westen om de Menapiërs, de Morinen en Atrebaten. Centraler ondermeer de Nerviërs 

en Atuatucen. De Eburonen leefden op het oostelijk grondgebied van het huidige Vlaanderen. 

(Figuur 1) Dit helpt illustreren dat zelfs binnen Vlaanderen een culturele verscheidenheid 

bestond. Ook archeologisch waren cultuurgebieden aan te duiden, ondermeer in het 

Scheldebekken, de Vlaamse vlakte, de zandige vlakte van de Kempen en het lage plateau van 

Haspengouw.
27

  Toch kan gesteld worden dat in Vlaanderen zowat alle inwoners landbouwers 

en/of veetelers waren die moesten zorgen dat ze hun familie van voldoende voeding konden 

voorzien. De meeste mensen kwamen vermoedelijk enkel in contact met de nabij wonende 
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bevolking. Van netwerken, waarin over supra-regionale afstanden (en voor onze streken 

relatief beperkt), objecten werden uitgewisseld, maakten zij geen of nauwelijks deel uit. 

Slechts de hoogste elites vertoefden in deze kringen. Vooral vanaf de La Tène periode kan dit 

worden waargenomen. De vermeende Griekse scherf van de Kemmelberg en het bronzen 

vaatwerk uit het trans-Alpijns gebied in de Kempen kunnen hier sporen van zijn.
28

 De noden 

werden waarschijnlijk op een heel lokale schaal aangesneden. Dit kwam tot uiting in gemengde 

boerenbedrijven (landbouw en een veeteelt die zich voornamelijk richtte op rund, varken en 

schaap/geit) samen met verschillende lokale producties (ceramiek-, wol- en textielproductie, 

zoutwinning in het kustgebied, houtbewerking). Wat tegenwoordig nog relatief goed te 

traceren is, is het aardewerk. De vondsten hiervan doen vermoeden dat er verschillende lokale 

aardewerkproducties bestonden. Sporadisch waren er centra die hun materiaal verspreid zagen 

over een ruimer gebied. Voor deze verhandeling was Kemmel (Kemmelwaar, late 

Hallstatt/vroeg-La Tène) van belang. Sporen van dit ceramiektype werden teruggevonden op 

verschillende Belgische en Noord-Franse sites (zie verder). 

De distributie over een ruimer gebied kon, net als elders in Europa, gekoppeld worden aan een 

elite die de handel in de regio ging controleren. Dit valt te situeren tijdens de eindfase van de 

Hallstatt periode en vooral de vroeg-La Tène fase. Dit was het moment dat de Hallstatt 

residenties in Centraal-Europa werden opgegeven ten voordele van nieuwe centra in de Aisne-

Marnestreek en het Hunsrück-Eifelgebied.
29

 Een hypothese stelt dat Mediterrane culturen in de 

periferie van de Hallstatt zone op zoek gingen naar ijzererts. Zo kon zich ook daar een elite 

ontwikkelen. Dit wordt ondermeer weerspiegeld door Etruskische snavelkannen in hun graven.
 

30
 Vlaanderen kwam in de invloedssfeer van deze gebieden te liggen wat zich vertaalde in de 

opkomst van hoogteversterkingen. In de literatuur wordt steevast gesproken over de 

Kemmelberg (West-Vlaanderen; nabij IJzer en Douvebeek), Kooigem (West-Vlaanderen, nabij 

Schelde en Zandbeek), Kester en de Kesselberg (beiden Vlaams-Brabant; nabij Dijle). (Figuur 

2) Zij kenmerken zich door een rijk vondstenmateriaal. Bovendien kon hun ligging vlakbij een 

waterweg een voordeel zijn bij een veronderstelde functie als handelspost. Zeker in het geval 

van Kooigembos lijkt het echter omstreden om de term ‘versterkte hoogtenederzetting’ te 

hanteren. Er dient namelijk nog veel onderzoek te gebeuren, vooraleer daadwerkelijk over 

versterkingen kan worden gesproken (zie verder). Ook in Henegouwen zijn versterkte 

hoogtesites gekend. In Rouveroy en Lompret worden zelfs muri gallici vermoed.
31

 Andere 
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30
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aanwijzingen voor een elite waren te vinden in uitzonderlijk rijke graven te Eigenbilzen en 

Wijshagen (beiden in Limburg, vroeg-La Tène). Hun machtsbasis was naast de handel gestoeld 

op de landelijke nederzettingen die hen moesten voorzien van ruilgoed en voedingsbronnen. 

 

2.3.1 Archeologische structuren tijdens de vroege ijzertijd 

De vroege ijzertijddorpen zijn in de Vlaamse archeologie slecht gekend. Eén uitzondering 

vormt de site Sint-Gillis-Waas Reepstraat. Deze nederzetting kenmerkte zich door een strakke 

omlijning van grachten die vermoedelijk dienden als perceel- en akkerbegrenzing. De 

gebouwen zijn rechthoekig, drie-, twee- of enkelschepig (allen ca. 10 op 5 of 4 meter). Vlakbij 

deze woonstructuren (met mogelijkheden voor opslag) stonden vierpalige spiekers, eveneens 

voor opslag.
32

 Op deze site zal verder niet worden ingegaan. In Sint-Denijs-Westrem werd een 

woonstructuur gevonden met een afgerond uiteinde.
33

 Een constante doorheen de ijzertijd lijkt 

dat woonstructuren bij voorkeur op lichte verhevenheden in het landschap werden geplaatst.
34

 

Vanaf de overgang Hallstatt/La Tène kwamen op strategische hoogtes in het landschap 

versterkte elitenederzettingen voor (zie eerder). 

Voor deze periode gelden de grafstructuren als één der belangrijkste informatiebronnen. 

Tijdens de vroege ijzertijd lijkt er een tweedeling zichtbaar tussen het westen van Vlaanderen 

(Oost- en West-Vlaanderen) en het noorden van Henegouwen enerzijds, ten oosten van de 

Schelde, de Kempen, Zuid-Nederland en het westen van Westfalen (Duitsland) anderzijds. 

Men benoemt ze respectievelijk als de Vlaamse en Noordwestelijke groep (of Nederrijnse 

grafheuvelcultuur).
35

 De lokaties van de grafvelden van de Vlaamse groep kenden over het 

algemeen geen continuïteit met de bronstijd (slechts enkelen gingen terug tot de late bronstijd). 

Zo goed als altijd ging het om arme vlakgraven, op enkele uitzonderingen na zijn geen 

grafmonumenten bekend. Destelbergen (O-VL) was zo’n uitzondering. Daar werden graven 

gevonden binnen vierhoekige onderbroken grachtstructuren (zie verder). De zeldzaamheid van 

dergelijke structuren kan echter een weerspiegeling van de stand van het onderzoek zijn.
36

 

De Noordwestelijke groep werd net als de Vlaamse groep gekenmerkt door urnegraven. Deze 

waren hier voornamelijk gelegen onder heuveltjes of, in mindere mate, lange bedden 

(langwerpige heuvellichamen).
37

 Beide types waren vaak afgelijnd door een greppel. Binnen 

deze groep zijn diverse graven gekend die rijke bijzettingen bevatten. Het gaat om zogenaamde 
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wapengraven, met bronzen zwaarden en lanspunten (bijvoorbeeld Rekem, in de Maasvallei). 

Dit lijkt een parallel met contexten die gekend zijn in Noord-Brabant (NL). Zo lijkt de sociale 

stratificatie hier duidelijker aanwezig dan in de Vlaamse groep. In Waals-Brabant 

(bijvoorbeeld Court-Saint-Etienne) komen eveneens graven voor die rijkelijk waren voorzien 

van (geplooide) wapens en paardentuig, net als in het Hainebekken (Henegouwen), waar 

daarenboven ook scheermesjes en ceramiek werden toegevoegd.
38

 In de Rijn/Moezelregio en 

de Marnestreek kwamen richting de eindfase van de Hallstatt en het begin van de La Tène 

periode, zoals eerder aangegeven, een relatief groot aantal graven met Etruskische 

snavelkannen voor.  

 

2.3.2 Archeologische structuren tijdens de late ijzertijd 

Op heel wat plaatsen wijzen verschillende sporen in de richting van landelijke nederzettingen 

(ondermeer Kortrijk ’t Hoge en Harelbeke; zie verder). Toch zijn ook tijdens de late ijzertijd de 

woonstructuren slecht gekend. Vaak gaat het namelijk enkel om kuilen, grachten en spiekers. 

Zeldzame vondsten tonen twee- of enkelschepige gebouwen, vaak vergezeld van meerdere 

vier- of zespalige spiekers. In Sint-Martens-Latem werd in de vorm van een ronde 

woonstructuur een afwijkende vondst gedaan.
39

 Soms werd de landelijke bewoning omgeven 

door greppelsystemen. Te Vinderhoute (laat-La Tène) werd een grote vierhoekige gracht 

gevonden die onderverdeeld was door kleinere grachtjes en zo verschillende percelen vormde. 

Dit zijn zogenaamde fermes indigènes.
40

 Ook in Wallonië zijn vele woonstructuren omlijnd 

door een vierhoekige gracht. 

De late ijzertijd leverde minder funeraire zones op dan de vorige fase. Ondanks de weinige 

informatie lijkt het alsof in westelijk Vlaanderen opnieuw een breuk met de voorgaande 

funeraire zones ontstond, terwijl in de rest van Vlaanderen grafvelden werden gevormd in de 

buurt van deze uit de vroege ijzertijd (bijvoorbeeld Lommel Kattenbosch). Algemeen kan 

gesteld worden dat, waar voorheen urnegraven domineerden, dit nu vooral arme beenderpak- 

en brandrestengraven waren. Ook urnegraven bleven vertegenwoordigd.
41

 Verder kenden de 

kleine vierkante grachtstructuren een continuïteit tot in de vroeg-Romeinse periode. Richting 

het einde van de La Tène periode bereikten ze hun hoogtepunt (zie verder). De eerder 

aangehaalde grafcontexten van Wijshagen en Eigenbilzen (Limburg, vroeg-La Tène) pasten in 

het beeld van rijke graven, vermoedelijk van lokale heren. Nu lieten deze zich echter begraven 
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met zuiderse importen zoals bronzen emmers en wijnkannen. In de Ardennen viel tijdens deze 

periode (de meeste grafvelden zijn er gedateerd tussen 450 en 390 cal. BC) een opsplitsing vast 

te stellen in een noordelijke groep met invloed uit het Hunsrück-Eifelgebied en een 

zuidwestelijke groep die eerder te linken was aan de Champagnestreek. In beide groepen 

bestonden de grafvelden uit één tot zes kleine grafheuvels. In tegenstelling tot Vlaanderen ging 

het hier voornamelijk om inhumaties. Vaak waren ze rijkelijk voorzien van grafgiften. In een 

twintigtal werd een tweewielige wagen aangetroffen, vandaar dat in de literatuur vaak wordt 

gesproken van de zone met de wagengraven. Ook meer naar het noorden, in het Hainebekken, 

zijn wagengraven gevonden. Deze dateerden evenwel uit de derde tot eerste eeuw vot. Vanaf 

de vierde eeuw vot (of vroeger) zijn ook in de Marnestreek dergelijke graven bekend en dat in 

verschillende verschijningsvormen. Dit lijkt nogmaals aan te tonen dat een rijke Gallische elite 

aanwezig was in deze regio.
42

  

Vanaf deze periode zijn in Vlaanderen structuren archeologisch zichtbaar die worden 

geïnterpreteerd als cultusplaatsen. Er wordt echter verder teruggekomen op deze 

vierhoekstructuren (8. Vierhoekstructuren). 

 

2.4 Een tijdskader voor de ijzertijd 

Het chronologische kader voor de ijzertijd is niet over heel Europa hetzelfde. Om dit te 

verklaren kan regionale diversiteit van overname van bepaalde fenomenen worden ingeroepen. 

Denk bijvoorbeeld aan het centrum versus de periferie. Daarnaast moet rekening worden 

gehouden met verschillende nationale tijdsindelingsystemen. Voor dat laatste is het voorbeeld 

van de Lage Landen sprekend. In Nederland wordt de ijzertijd in drie fasen opgesplitst (vroege, 

midden en late ijzertijd). Vlaanderen volgt een dualistische indeling. Namelijk de vroege en 

late ijzertijd. Nochtans bestaan tussen beide gebieden geen dramatische verschillen met 

betrekking tot de ijzertijd. Bij de Vlaamse indeling komt de vroege fase overeen met de 

Hallstatt periode. Deze valt te plaatsen van ca.800/750 tot omstreeks 500/450 vot. Aansluitend 

volgt de La Tène periode. Het einde viel samen met het afsluiten van de Bello Gallico in 50 vot 

onder Julius Caesar.
43

 Caesars veroveringstocht startte acht jaar voordien. 

Van de fasen die hierboven de revue passeerden, zijn voor de ijzertijdbewoning van de site van 

Kooigembos, de late Hallstatt en vroeg-La Tène periode het belangrijkst. Voor die laatste gaat 

het om La Tène Ia en Ib, respectievelijk 500/450-350 en 350-275/250 vot. 
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Enkele kuilen zijn terug te voeren op de eindfase van de Hallstatt periode. La Tène Ia is in 

verband te plaatsen met de meeste sporen op het plateau. Hiertoe behoren ondermeer de 

vierhoekstructuur en verschillende kuilen, grachten en enkele plattegronden. De sporen die 

worden toegeschreven aan de La Tène Ib periode zijn opnieuw enkele grachten en kuilen, 

evenals het funerair depot (Groupe de la Haine) in de westgracht van de vierhoekstructuur. Het 

dempen en ophogen van de grachten van de vierhoekstructuur zou eveneens in deze fase te 

plaatsen zijn, wat er op wijst dat de structuur in onbruik raakte. Daarna was het wachten tot de 

laat-La Tène (La Tène III) of de vroeg-Romeinse periode. Deze sporen waren vooral te vinden 

op het perceel dat ten zuiden van het bos gelegen is en waar voornamelijk Romeinse sporen 

gevonden werden.  

 

 

 vroege bronstijd  

1 800 vot   

 midden-bronstijd A  

1 500 vot   

 midden-bronstijd B  

1 100 vot   

 late bronstijd Hallstatt A en B 

800/750 vot.   

 vroege ijzertijd Hallstatt C en D 

500/450 vot.   

 late ijzertijd 
vroeg- en laat- 

La Tène (La Tène I-III) 

58 v.C/50 n.C   

 
Romeinse periode 

 
 

              Tabel 1 
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3. Kooigem: een ruimtelijk kader 

 

Nu er is stilgestaan bij het algemene beeld van de ijzertijd kan er dieper worden ingegaan op 

Kooigem. Deze gemeente is gelegen in het uiterste zuiden van de provincie West-Vlaanderen. 

Ze grenst in het zuidwesten aan het Waalse Gewest (Dottenijs-Moeskroen). Administratief 

maakt Kooigem deel uit van Kortrijk (deelgemeente met de minste inwoners), en bevindt zich 

in het gelijknamige arrondissement. De gemeente wordt voornamelijk ingenomen door een 

ruraal landschap, net als de omliggende gemeenten. Wat het aantal inwoners betreft, wordt de 

kaap van 800 net niet gerond. (Figuur 3) Boven dit landelijke landschap torent op ongeveer 

anderhalve kilometer van de huidige dorpskern een 52,5 meter hoge piek uit, Kooigembos (ca. 

50°44'40 noorderbreedte; ca. 3°21' oosterlengte
44

; kadaster: Kortrijk 12
e
 afdeling sectie B, 2

e
 

blad; percelen 344, 348, 349c, 350, 158, 159 en 160f). (Figuur 4 en 5) Het uitsteken boven het 

landschap, de aanwezigheid van de Zandbeek en de Schelde- en de Leievallei, zorgden ervoor 

dat de plek een strategisch potentieel had. Er was een uitkijk tot Kerkhove (Avelgem) en 

Doornik (de Mont-Saint-Aubert is zeer goed zichtbaar). Een ander belangrijk strategisch aspect 

was de Romeinse weg tussen Doornik en Kortrijk die op zeer korte afstand van de site lag (zie 

verder). De oriëntering van het plateau kent een voornamelijk noord/noordwest - zuid/zuidoost 

verloop. Hierop zijn drie bossen bewaard gebleven. Het gaat om het uiterst kleine Beestenbos 

of Beestenkerkhof. Dit bosje kent op zijn kleine oppervlakte enorme hoogteverschillen 

waardoor het onbruikbaar bleef voor de landbouw en is samen met Kooigembos op het 

grondgebied van Kooigem gelegen. Aansluitend is het Sint-Denijs- of Grandvalbos te vinden, 

gelegen in Sint-Denijs (gemeente Zwevegem). Kooigembos en Sint-Denijsbos worden gesplitst 

door de Kooigemsestraat. Ten westen van deze straat ligt bovendien een opmerkelijke 

depressie die op zijn beurt de bossen scheidt. Het Grandval- en Kooigembos zijn samen met 

hun nabije omgeving geklasseerd als beschermd landschap. Het gaat om eiken/beukenbossen. 

In het voorjaar ligt er breed over de bodem een prachtig tapijt van bosanemoon, salomonszegel 

en wilde hyacint gesperd. Deze rijke en beschermde bodemflora maakte het niet evident 

archeologisch onderzoek te laten plaatsvinden. Het geluk dat bomen op de top van de heuvels 

bleven staan terwijl doorheen de geschiedenis bijna overal ontbossing plaatsvond, kent een 

historische en bodemkundige verklaring. Op het einde van de achttiende eeuw waren in 

Vlaanderen de meeste bosontginningen, ten voordele van de landbouw, voltooid.  Enkel op de 

heuveltoppen werden nog bosrelicten aangetroffen. Ondermeer Bellegembos en de drie bossen 

rond de grens van Kooigem en Sint-Denijs zijn voorbeelden.  De afwezigheid van de 
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vruchtbare leemmantel maakte de meeste van deze gronden ongeschikt voor landbouw
45

. De 

geringe waarde van deze bodems voor de landbouw zorgde er voor dat op enkele van deze 

plaatsen archeologische resten te vinden zijn die nauwelijks verstoord werden, toch wat 

landbouw betreft. Zo zijn te Kooigembos nauwelijks menselijke verstoringen aangetroffen op 

de plaatsen waar het bos bleef staan. Ook op het een aansluitend deel van het plateau, wat 

ondertussen akkerland werd, is de verstoring gering, aangezien dit pas recent werd ontbost. De 

Kemmelberg werd wel enorm aangetast, door gewelddadigheden gedurende de Eerste 

Wereldoorlog. 

 

3.1 Kooigem: een geologisch kader  

De heuvel die Kooigembos is, behoort tot de Vlaamse getuigenheuvels. Deze lopen min of 

meer parallel met de Frans-Belgische staatsgrens en in het verlengde de taalgrens tussen 

Vlaanderen en Wallonië. Dit gaat van Sangatte in Noord-Frankrijk, over de Vlaamse Ardennen. 

De belangrijkste heuvels met Keltische bewoning zijn de Kemmelberg en Kooigembos in 

West-Vlaanderen en de Kesselberg en Kesterberg in Vlaams-Brabant.  

In de stroomgebieden van de Leie en, veel dichter gelegen, de Schelde bleef Kooigembos als 

een erosierest van de klei van Aalbeke achter in het landschap. Deze heeft een vroeg-eocene 

(tertiaire) ouderdom en is een onderdeel van de formatie van Kortrijk, een deel van wat vroeger 

benoemd werd als het Ieperiaan. Deze bestaat uit een grijze kleiige afzetting.
46

 Het geheel is 

afgedekt met een quartair grintpakket dat wordt geïnterpreteerd als afzetting uit het 

Mindelglaciaal. Tijdens het Boven-Pleistoceen/Würmglaciaal werd bovenop dit pakket een 

zandlemige löss en lemig sediment afgezet. Door de gelaagde opbouw van de heuvel, meer 

bepaald de afwisseling van pakketten die water goed of minder goed doorlaten, ontstaan op de 

flanken op verschillende plaatsen bronnen. Deze bronnen, net als de Zandbeek die aan de voet 

van de heuvel zijn loop uitstrekt, vormden waarschijnlijk een belangrijke waterreserve voor de 

mensen van Kooigembos. Strategisch gezien kan de Zandbeek eveneens haar nut gehad hebben. 

Deze stroom loopt namelijk verder tot ze uitmondt in de Grote Spierebeek die vlakbij de 

verwante vroeg-La Tène site van Spiere gelegen is. 

 

3.2 Vroeg-La Tène sites in de buurt van Kooigem  

Om de regionale context in een overzichtelijk kader te plaatsen volgen hieronder de 

belangrijkste vroeg-La Tène sites uit de omgeving van Kooigem. Wanneer hun verspreiding in 

ogenschouw wordt genomen, valt op dat de directe omgeving relatief dens is gevuld met 
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sporen uit deze fase van de geschiedenis. (Figuur 6) De bewoning leek zich te concentreren in 

het grensgebied van België en Noord-Frankrijk, vooral nabij rivieren (ondermeer Deûle en 

Schelde). Mogelijk bestond er tussen deze sites een economische link, waarbij de Kemmelberg 

één van de belangrijkste lokaties is geweest. Zo is het denkbaar, dat ondermeer de sites van 

Kooigembos en Houplin-Ancoisne een secundaire rol speelden in de economische functie van 

de Kemmelberg.
47

 Doch, er moet benadrukt worden, dat een onderzoek zoals in Kooigem, 

waar een aanzienlijk deel van het areaal werd onderzocht, op deze sites niet is uitgevoerd. In de 

meeste gevallen gaat het om sporen die per toeval bij grondwerkzaamheden werden ontdekt. 

Uitzonderingen zijn de sites van Spiere en Kemmel. Ook moet er afgevraagd worden in 

hoeverre er sprake is van gelijktijdigheid en of er werkelijk contacten geweest zijn tussen deze 

verschillende gemeenschappen onderling.  

Er werd gekozen om de sites op te sommen in volgorde van hun verhouding tot de site van 

Kooigembos. Zo begint de reeks met de ijzertijdnederzetting van de Kemmelberg. Contacten 

zijn aangetoond door middel van Kemmelwaar, een ceramisch type dat werd geproduceerd te 

Kemmel (zie verder). Vervolgens lijkt ook interactie met de vroeg-La Tène bevolking van 

Spiere, gezien de nabijheid, zeer waarschijnlijk. Verder zou ook de site van Houplin-Ancousne 

gelijktijdig zijn met Kemmel en dus ook met Kooigem.  

 

Kemmel (West-Vlaanderen; Figuur 7) 

Afstand tot Kooigem: ca. 38 km
48

 (ten W) 

De ijzertijdsituatie van Kooigembos wordt vaak vergeleken met deze van de Kemmelberg. 

Hierbij is de hypothese van een elitaire hoogteversterking belangrijk (zie verder). Daarenboven 

is het de enige site waarmee ontegensprekelijk contact is geweest. Dit werd duidelijk door de 

attestatie van zogenaamd Kemmelwaar te Kooigem. Net als in Kooigem worden late 

Hallstatt/vroeg-La Tène sporen aangetroffen op en rond een heuvel, de Kemmelberg. Een ruim 

154 meter hoge verhevenheid die volgens het onderzoek dienst heeft gedaan als 

hoogteversterking. Van daaruit kon de nabije omgeving worden georganiseerd. Men keek er 

namelijk uit over het platteland met zijn vruchtbare gronden en het IJzerestuarium dat een 

toegang verschafte tot de Noordzee en zo een belangrijke handelsweg was. Verder zorgden de 

nabij gelegen valleien van de Leie en Douvebeek voor een strategische ligging. Ook zou 

mogelijk controle uitgeoefend zijn op de zoutproductie in de kustvlakte.
49
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Het plateau van om en bij zeven hectare werd beschermd door een systeem van grachten en 

wallen, misschien op sommige plekken meerdere na elkaar. Stenen die in de grachtvulling 

werden gevonden deden het idee groeien dat deze in de wal verwerkt zaten (zie verder).
50

 

Binnen dit areaal werden bewoningssporen aangesneden. W.O. I heeft echter grote schade 

aangericht op het plateau en de flanken van deze heuvel. Toch kon het beeld dat de 

archeologen van deze lokatie kregen, bekrachtigen dat het om een elitaire hoogteversterking 

ging. Als stavend bewijs hiervoor geldt het materiaal dat werd aangetroffen en veel rijker is 

dan alle andere contemporaine sites in Vlaanderen, evenals de resten van versterkingen. Er zijn, 

naast een grote hoeveelheid gewone gebruiksceramiek, verschillende typen van luxevaatwerk 

aangetroffen. Ondermeer fijnwandige geknikte vormen en het lokaal gevormde dikwandig 

roodfigurig ceramiektype, Kemmelwaar, waaraan een artisanale zone gelinkt kon worden (zie 

verder). Algemeen bekend in de literatuur is het kleine aardewerkfragment dat naam verwierf 

als het meest noordwestelijk ontdekte scherfje (zwartfigurig) Attisch aardewerk. Verder zijn 

ondermeer gouden kraaltjes geattesteerd, een bronzen fragment dat afkomstig zou zijn van een 

schenkkan voor wijn, evenals een ijzeren wagenaspin. Een kenmerkend gegeven voor een 

versterkte hoogtesite in Centraal-Europa (Furstensitze/Herrensitze) is de nabijheid van een 

grafheuvel van de residerende elite. Op de zuidoostflank van de Kemmelberg leek een 

dergelijke structuur gelegen (in het Voorbos op een hoogte van ruim 65 meter). De heuvel lijkt 

in verschillende fasen opgebouwd en bereikte uiteindelijk een hoogte van drieënhalve meter en 

een doormeter van ongeveer dertig meter. Onderzoek leverde enkele interieure sporen op. 

Belangrijk was een kuil van twee op drie meter en 0,75 meter diep.
51

 Noch een graf, noch 

grafgiften leken hierin aanwezig. Een ijzertijdcenotaaf is mogelijk, echter moeilijk dateerbaar 

en verifieerbaar. 

 

Spiere-Helkijn/De Hel (West-Vlaanderen)  

Afstand tot Kooigem: ca. 3 km (ten ZO) 

Eind 1979 werd in Spiere een site gelokaliseerd, nadat sinds 1977 in de omgeving werd 

geprospecteerd. De ontdekker was Filip Despriet van de Archeologische Stichting van Zuid 

West Vlaanderen (ASVZWV). Hij zou er met zijn stichting de opgravingen uitvoeren. 

Op een akker van zowat 5 ha, gelegen op een lichte glooiing, werden werktuigen gevonden die 

stamden uit het neolithicum (Michelsbergcultuur). Ook het mesolithicum en de La Tène fase 

werden geattesteerd. Van de eerste tot de derde eeuw lijken verder ook bewoningssporen 

aanwezig. Over ca. 1500 m² werd Romeinse steenbouwpuin aangetroffen, ondermeer in de 
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vorm van drie ovens. Zo was er mogelijk een continuïteit van de La Tèneperiode tot in de 

Romeinse fase. Het meest interessant voor deze verhandeling is ongetwijfeld de La Tène fase. 

De meeste sporen dateren uit de vroeg-La Téne periode en zijn dus chronologisch in evenwicht 

met de activiteiten op het plateau van Kooigembos (ontstaan in de vroege vijfde eeuw vot).
52

 

Ook werd een gracht blootgelegd uit de laat-La Tène periode. In 1985 kwam het opnieuw tot 

opgravingen, nu op een lichte heuvelrug, tussen de Schelde en de Spierebeek. Hierbij werden 

afvalkuilen uit het begin van de La Tène fase gevonden. Deze leverden veel ceramiek op, 

waarvan een hoog percentage luxewaar. Ook werden resten van twee metalen voorwerpen 

(ijzeren lemmet en metalen ringetje) boven gehaald.
53

  

Vaak wordt een link vermoed tussen deze site en Kooigembos. Over de aard ervan kan worden 

gediscussieerd. In de thesis van Stephan Delaruelle
54

 komt de redenering naar voor dat Spiere 

een belangrijke lokatie was met het oog op het verhandelen van goederen. Hierbij steunt hij 

vooral op de ligging van de site ten opzichte van de monding van de Spierebeek in de Schelde. 

Delaruelle vermoedt dat de plaatselijke aristocratie te Kooigem leefde, in een 

hoogteversterking. Deze zouden het gezag voeren over meerdere kleinere nederzettingen, 

verspreid over de Scheldevallei. Spiere hoorde tot deze nederzettingen. Kooigembos zou 

volgens diezelfde auteur verder als culturele centrumlokatie hebben gefungeerd. Hij ziet de 

vierhoekstructuur als ritueel aardewerkdepot, waar ceramiek als offer kon worden 

achtergelaten. Enkele ceramiektypes komen zowel voor te Kooigem, als op de site van Spiere. 

Het gaat ondermeer om bekerfragmenten, een trechtervormig vergiet en enkele scherven van 

een lappenschaal. Zij representeren de gekende types van de vroeg La Tène periode, en 

behoren tot de zogenaamde Marneceramiek met zijn typische geknikte vormen. Het is evenwel 

gevaarlijk om de link te bevestigen enkel en alleen op basis van overeenkomende ceramiek.
55

 

Wel lijkt dit een extra steun in de rug van de hypothese als zouden beide sites contemporain 

zijn. Tussen beide sites zijn er echter ook opmerkelijke verschillen. Zo kwam Kemmelwaar 

veelvuldig voor op de site van Kooigem, terwijl in Spiere geen voorbeelden bekend zijn. 

Daarnaast werden heel wat frequente geknikte vormen gevonden waarop verschillende 

decoratievormen waren aangebracht die niet aanwezig leken in Spiere. Omgekeerd werd het 

type ‘gobelet caréné’ wel gevonden in Spiere, maar niet bekend in Kooigem. 

Gedurende de jaren tachtig groeide het idee dat er in Spiere (Jacquetbosstraat) een grafheuvel 

gelegen was die contemporain was met de site te Kooigem. Dit paste vooral in het kader van 
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Kooigem als een elitaire hoogtenederzetting. Een circulaire verhoogde akker met diameter van 

zowat 35 a 40 meter werd gevolgd als spoor. Een archeologisch onderzoek hierop in 1989 

maakte echter duidelijk dat het ofwel om een natuurlijk fenomeen ging, dan wel een menselijke 

nivellering van een depressie met het oog op akkerland. Etienne Glabeke die ook meewerkte 

op deze site gelooft deze interpretatie echter niet. Gesprekken met oude Spierenaren leverden 

informatie op over het afgraven van een beboste heuvel op deze plek in 1941-’42. De 

mondelinge overlevering had het verder over een doormeter van wel vijftig meter, en tot tien 

meter hoog.
56

 Volgens Glabeke was er een menselijke ophoging, op de aard ervan gaat hij niet 

in door het onvolledige onderzoek. 

 

Houplin-Ancoisne (Dép. Du Nord, Frankrijk) 

Afstand tot Kooigem: ca. 32 km (ten ZW) Tijdens 

De opgravingen, die dateren uit 1977, vonden plaats in uiterst rudimentaire omstandigheden. 

Er werd op een grote structuur gestoten, die helaas niet ingetekend en nauwelijks beschreven 

werd. De site leverde een enorme hoeveelheid aardewerk op, waaronder ceramiek die volgens 

Leman-Delerive overeenkwam met het materiaal dat werd geproduceerd op de Kemmelberg.
57

 

Analoog met deze site zou de datering dan ook rond de vijfde eeuw vot moeten bepaald 

worden, zijnde de vroeg-La Tène periode (La Tène Ia). In 2000 werd beslist om een hoger 

gelegen gebied archeologisch te onderzoeken. Zo kwam ondermeer een silo aan het licht. Het 

materiaal dat verspreid over de site werd gevonden toonde verder ook de typische kenmerken 

van het vroeg-La Tène materiaal. Het meest opmerkelijke kenmerk van de site waren echter de 

vele indicaties voor ijzerverwerking.
58

 

Mogelijk speelde de site een belangrijke rol als economische tussenschakel in een netwerk 

waarbij de Kemmelberg als top van de piramide fungeerde. Aldus is het mogelijk dat Houplin-

Ancoisne de rol van verdeler in de zone rond Rijsel vervulde. De site was namelijk strategisch 

gelegen op een hoogte in de Deûlevallei. 

 

Andere sites kunnen aan de hand van het vondstmateriaal in de late Hallstatt/vroeg-La Tène 

periode geplaatst worden. Over contacten en gelijktijdigheid kan echter weinig worden gezegd. 
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Kortrijk ’t Hoge (West-Vlaanderen) 

Afstand tot Kooigem: ca. 10 km (ten N) 

De belangrijkste gekende ijzertijdsite van Kortrijk is waarschijnlijk te vinden op ’t Hoge. Hier 

werden bij de St-Denijsweg, Gerstestraat, Erasmus– en Universiteitslaan: vier afvalkuilen uit 

de ijzertijd gedetecteerd. Eerder werd er een Romeinse nederzetting en grafveld gevonden. 

Ditalles is gelokaliseerd nabij de heuvelrug van de Schaapsdreef en werd opgegraven 

gedurende 1973-’74. In 1988 werden opnieuw werken uitgevoerd nabij deze lokatie. Toen 

kwamen twee kuilen aan het licht. Deze kuilen konden ondermeer door tijdsdruk onvoldoende 

worden onderzocht. Toch kan vermeld worden dat het scherp geknikt aardewerk betrof wat 

typisch was voor de vroeg-La Tène Periode. Deze datering zou geldig zijn voor zowel de 

vondsten van 1973/’74 als voor deze van 1988.
59

 Wanneer het geheel op dit licht 

noordoostelijk afhellend terrein in ogenschouw werd genomen kwam het in Westvlaamse 

Archaeologica tot de hypothese dat het ging om bewoningssporen. Woonplattegronden 

ontbreken echter. Mogelijk zijn deze te vinden onder een vlakbij gelegen voetbalveld.
60

 Onder 

de vondsten bevind zich ondermeer een lappenschaal, een spinschijfje, ceramiek met 

kartelranden en een fragment van een slijpsteen.
61

 

Ook op andere plaatsen te Kortrijk werden La Tène sporen aangesneden. Ondermeer de 

Pottelberg wordt vermeld, net als de Sint-Denijseweg (afvalkuilen), Hugo Verriestlaan, Dokter 

Emiel Lauwersstraat, Oudenaardsesteenweg en vlakbij de Lange Munte waar ondermeer een 

uitgeholde eik werd gevonden die dienst deed als waterput.
62

  

 

Zwevegem (West-Vlaanderen) 

Afstand tot Kooigem: ca. 7 km (ten NO) 

In de Bellegemstraat werden drie kuilen met scherfmateriaal aangesneden. Een interessante 

beschilderde scherf werd aangetroffen tussen de Kortrijkse- en de Luipaardstraat. Ze zou 

mogelijk te linken zijn aan de eiken waterput die werd aangetroffen in het vlakbij gelegen 

Kortrijk, de Lange Munte.
63
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Harelbeke (West-Vlaanderen) 

Afstand tot Kooigem: ca. 10,5 km (ten N) 

In Harelbeke zijn ondermeer sporen uit het laat-paleolithicum, neolithicum, vroege bronstijd en 

vroege en late ijzertijd ontdekt. Ook tijdens de Romeinse fase leek deze gemeente een 

belangrijk centrum. In deelgemeente Stasegem, de Steenbrugstraat, werd in 1969 een afvalkuil 

aangesneden, gelegen op een lichte heuvelrug met scherf- en botmateriaal. Deze context 

dateerde uit de vroeg-La Tène periode.
64

 In 1961 en 1971 werd respectievelijk La 

Tènemateriaal aangetroffen in de Olmenlaan en de Populierendreef. Men denkt dat er 

gedurende de vijfde en vierde eeuw vot landbouwers leefden op de zandheuvelrug te Harelbeke. 

Botmateriaal doet vermoeden dat ze er tevens varkens en schapen/geiten kweekten. Dit werd 

wellicht aangevuld met beperkte handel, textielproductie en visvangst. IJzererts en ijzerslakken 

gelden als indicaties voor lokale ijzerbewerking.
65

  

 

Ramegnies-Chin (Henegouwen) 

Afstand tot Kooigem: ca. 10 km (ten ZO)  

Ook over de taalgrens werden La Tène sites onderzocht. Bij een verzakking nabij Pont-à-Chin 

werd een ronde put zichtbaar (1978). Deze was 12 meter diep, had een diameter van ca. 20 

meter en kreeg de naam ‘Trou Bolus’. SOS Fouilles zette samen met Voies Hydrolaugiques een 

onderzoek op poten. Men kwam tot de bevinding dat er op deze plek voorheen een beek 

uitmondde in de Schelde. Hier werd Romeins (bouw)materiaal, evenals sporen uit de ijzertijd, 

bovengehaald. Een fragment geknikt aardewerk houdt de hypothese levend dat er 

bewoning/activiteiten waren die terug gingen tot het begin van de La Tène periode.
66

 

 

Menen (West-Vlaanderen) 

Afstand tot Kooigem: ca. 19 km (ten W) 

In de Wervikstraat stuitte men in 1997 op een kuil uit de vroeg-La Tène periode. De 

afmetingen bedroegen ca. 2,2 m x 1,4 m, voor een diepte van 1,41 m. Ruim de helft van het 

materiaal bestond uit fijn aardewerk. Het ging ondermeer om geknikte vormen (schalen, situlae, 

bekers). Ook grover aardewerk kwam aan het licht. De scherven waren al dan niet gedecoreerd. 

Ook een fragment van een smeltkroes en een restant van een maalsteen kwamen naar boven. 

Verder werd wat verbrand dierlijk bot aangetroffen.
67
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Wervik (West-Vlaanderen) 

Afstand tot Kooigem: ca. 23,5 km (ten W) 

In deze gemeente werd vlak bij het alluviale bekken een kuil aangetroffen die vroeg-La Tène 

materiaal bevatte. In hoofdzaak ging het om scherven.
68

 

 

Villeneuve-d’Ascq (Dép. du Nord, Frankrijk) 

Afstand tot Kooigem: ca. 21 km (ten ZW) 

Villeneuve-d’Ascq is net over de Franse grens gelegen, vlakbij Rijsel. Sinds 1977 bestaat de 

hypothese dat daar een vroeg-La Tène verleden bestond. In 1979 werd dit door een 

noodopgraving bevestigd. Twee interessante zones werden geïdentificeerd, met anderhalve 

kilometer tussen. In de eerste werd een oven gevonden evenals twee gebouwplattegronden. De 

sporen waren echter zeer moeilijk te lezen. In de tweede zone vond men de sporen van een 

derde gebouw, ook een silo en een afvalput werden onderzocht. Tijdens volgende campagnes 

(’80-’81 en ’82-’83) werden meer rechthoekige huisplattegronden blootgelegd.
69

 Een 

chronologisch beeld dat de eerste ijzertijdsporen richting het einde van de Hallstatt periode tot 

de vijfde eeuw plaatste kon worden opgesteld. De vierde eeuw lijkt vervolgens een breuk te 

tonen in de bewoning die duurt tot het einde van La Tène I, of zelfs La Tène II.
70

 Mogelijk kan 

hier een verband worden gelegd naar de vlakbij gelegen site (ca. 1 kilometer) van Mons-en-

Baroeul. Na een nieuw occupatiehiaat werd melding gemaakt van La Tène III sporen en 

Romeinse vondsten.
71

 

 

Mons-en-Baroeul (Dép. Du Nord, Frankrijk) 

Afstand tot Kooigem: ca. 20 km (ten ZW) 

In 1987 vond een noodopgravingen plaats die werd uitgevoerd in slechte condities. Daardoor is 

met betrekking tot deze site weinig gedetailleerde informatie voor handen. Desondanks kon 

wel een bijna ovaal tweeschepig gebouw (ca. 12 x 22 meter) worden gereconstrueerd. De 

aangetroffen ceramiek toonde alle kenmerken van La Tène I.
72
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Ellignies-Sainte-Anne (Henegouwen) 

Afstand tot Kooigem: ca. 30 km (ten ZO) 

Ellignies-Sainte-Anne betrof een open nederzetting waar enkele kuilen en grachten geattesteerd 

werden. Interessant was de vondst van beschilderde ijzertijdceramiek dat verband lijkt te 

houden met Marnewaar (ondermeer jogassebekers). 

 

Te Bellegem, vlakbij Kooigem, zijn verschillende archeologische sites onderzocht. 

IJzertijdmateriaal werd er niet gevonden, wel ging het om vondsten uit de prehistorie en de 

Romeinse fase. Aangezien ook deze periodes voorkomen op en rond Kooigembos lijkt het 

nuttig ook Bellegem te vermelden.  
 

Bellegem (steentijd; West-Vlaanderen) 

Afstand tot Kooigem: ca. 4 km (ten N) 

In Bellegem, dat op een boogscheut van Kooigem is gelegen en ook een deelgemeente van 

Kortrijk is, zijn meerdere sporen uit het verleden ontdekt. Hierbij gaat het zowel om 

prehistorische als Romeinse vondsten. Sporen uit de ijzertijd zijn hier (vooralsnog) niet gekend. 

Op een heuvel van 55 m hoog, net als Kooigembos in het sterk glooiende Schelde-Leie 

interfluvium, zijn verschillende steentijdartefactconcentraties gelokaliseerd. Voornamelijk 

betreffen het schrabbers en bewerkte klingen. Wat de omgevingscontext betreft, gaat het om 

zeer gelijkaardige omstandigheden als in Kooigem. De vindplaatsen zijn Argendaalbos, 

Troopeird en Bouw. 

 

Brandrestengraven werden gevonden in Gullegem, Bissegem, Deerlijk, Bavikhove en 

Desselgem. Deze vondsten zijn nooit voldoende gedateerd maar lijken een ijzertijd oorsprong 

te hebben. In Marke werd ijzertijdaardewerk opgegraven, evenals in Wevelgem en Izegem.
73

 

Om de graad van bevolkingsconcentratie verder te staven kan gewezen worden op de relatief 

grote vondstdichtheid van Keltische munten in het gebied van de Nerviërs, specifieker de 

provincie Henegouwen die even ten zuiden van Kooigem gelegen is. 
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4. Geschiedenis van het onderzoek 

 

Voordat een opsomming wordt gegeven van de verschillende onderzoeken en campagnes die 

plaatsvonden te Kooigem, is het belangrijk te benadrukken dat deze uitsluitend plaatsvonden 

op de heuvel van Kooigembos. De nabij gelegen verhevenheid die Sint-Denijsbos is, bleef al 

die jaren verstoken van onderzoek. Bovendien is ook Kooigembos nog lang niet integraal 

onderzocht. (Figuur 8 en 9)  

In theorie werd de site in drie zones verdeeld. Deze zouden met drie codes worden 

aangeduid:
74

 

- K1:  De Romeinse zone vlakbij de zuidflank. 

- K3:  Het opgegraven La Tène areaal op het plateau (meest noordelijke van de site). 

- K2: De zone gelegen tussen K1 en K3. Hier vond het onderzoek na 1990 plaats.  

Dit was echter de vooropgestelde situatie. In de praktijk werden heel wat Romeinse vondsten 

die oorspronkelijk tot K1 moesten behoren aangeduid met de code K3. De tussenzone (K2) 

werd bovendien nooit als dusdanig aangeduid. 

 

 In 1974 maakte Etienne Glabeke een luchtfotoreportage van de Kooigem, omdat hij de 

Kooigemnaren een beeld wilde geven van hun gemeente uit de lucht in heden en verleden. 

Vlak naast het bosareaal van de Kooigemse heuvel merkte hij verstoringen op in de 

akkergewassen. Daarop ging hij het veld in om de flanken van Kooigembos te prospecteren, 

wat materiaal opleverde van de prehistorie tot de Romeinse periode. 

 

 Van 1978 tot en met 1981 ging Etienne Glabeke opnieuw de lucht in. Dit keer met het 

werkelijke doel om archeologische sporen te identificeren. De sporen op de flanken van 

Kooigembos werden dit keer nog duidelijker op de gevoelige plaat vastgelegd. In diezelfde 

periode werden de archeologische sporen door middel van boringen en sonderingen 

bevestigd. 

 

 In 1980 werd ondermeer gegraven naar een Romeinse structuur van ca. 24 op 36 m vlak 

naast het bos (zone K1, vlakbij de zuidflank). Aanvankelijk was het zowat enkel Etienne 

Glabeke die het werk uitvoerde. In 1981 kreeg hij een ploeg ter hulp. 

 

 Gedurende 1981 werden, met een ruime ploeg, de opgravingen van de vorige campagne in 

dezelfde zone verder gezet. Over de aard van de structuur bestaat tot op vandaag discussie. 
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Zo is er de mogelijkheid van een Romeinse villa. Anderen houden het algemener op een 

Romeinse constructie met stenen fundering. 

 

 In de winter van 1981-’82 werd door de ploeg van Etienne Glabeke (Heemkring Coyghem) 

niet gegraven op de site van Kooigembos, wel op terreinen rond de Tontekapel. Daar, 

enkele kilometers van de heuveltop vandaan, kwamen Romeinse sporen aan het licht. 

 

 1982: Tijdens dat jaar werd vlakbij het bos opgegraven. De werkzaamheden waren er 

geconcentreerd op een Romeinse gracht met een breedte van 3,3 meter en een diepte van 

1,80 meter. Wat hieruit naar boven kwam, was zo goed als allemaal vroeg-Romeins 

materiaal. Echter, een kleine fractie toonde een La Tène III oorsprong. Dit kan echter ook 

de vertegenwoordiging zijn van een bewoning die nog in de lokale tradities wortelde.
75

 

Weer stond Etienne Glabeke aan het hoofd. 

 

 1983: In het oosten van het bos (grondgebied Sint-Denijs) werd een gracht gevolgd over 

een lengte van ca. 185 m. Hierbij bood de K.U. Leuven bijstand. Ook in 1983 boden zij 

hulp. Samen met de V.O.B.o.W., onafhankelijk van de vrijetijdsarcheologen, onderzochten 

zij verder de Romeinse constructie (‘80-‘81). De wetenschappelijke leiding lag bij 

Professor A. Van Doorselaer, de dagelijkse leiding bij Kathy De Segher.  

 

 1984: In het bos werden de werkzaamheden opnieuw aangevat. Het was tijdens deze 

campagne dat Etienne Glabeke en zijn medewerkers (Heemkring Coyghem) de late 

Hallstatt/vroeg-La Tène aanwezigheid op het plateau aan het licht brachten. Hierbij 

toonden de vondsten voornamelijk de datering La Tène I, maar ook de vroegere Hallstatt 

periode werd geattesteerd.  

 

 Van oktober 1984 tot maart 1985 kwam het aanvankelijk opnieuw tot een samenwerking 

tussen V.O.B.o.W./K.U. Leuven en de Heemkring. Dit kreeg vorm in een BTK-project
76

 

voor de duur van zes maanden. Tijdens deze campagne werd gegraven op de 

noordoostelijke rand van het plateau evenals op de aansluitende flank. Men legde een 

werkvlak bloot in de vorm van een groot kruis (ca. 48 x 44 meter, verlengt richting westen 

met een sleuf van ca. 40 meter). Ook elders op het plateau werden sleuven getrokken. Zo 

                                           
75 Hier dient verwezen te worden naar de masterproef van Sibrecht Reniere (Vroeg-Romeinse horizonten in de 

civitas Menapiorum. Materiaalstudie van de "hoogtesites" Kooigembos en Aartrijke-Oliemeulen; 2008). Hij richt 

een deel van zijn verhandeling aan de Romeinse sporen. Daarin zal ondermeer gezocht worden naar de aard van 

hun aanwezigheid. 
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werd ondermeer een mogelijk deel van een versterking aangesneden (in het oostelijk deel 

van het opgegraven areaal; zie verder). Tevens kwamen (ondermeer) een reeks paalgaten 

en 2 grachten met een rijke vulling aan het licht. De hypothese bij deze laatste was dat het 

ging om een vierhoekige structuur, wat ondersteund werd door het nemen van enkele 

proefboringen. Ook individuele grachten en kuilen kwamen aan het licht, net als twee 

kleine plattegronden die waarschijnlijk wijzen in de richting van kleine bijgebouwtjes. 

Tussen deze vroeg-La Tène sporen werd één vroeg-Romeinse greppel aangetroffen.  

De wetenschappelijke leiding lag bij Professor A. Van Doorselaer. De dagelijkse leiding 

lag bij Suzy De Cock. Etienne Glabeke werd werfleider.  

 

 Later in 1985 (juli-augustus), nadat het BTK-project in maart was afgelopen, kwam Etienne 

Glabeke tot een overeenkomst met Georges Ver Eecke, de eigenaar van een deel van het 

plateau, om de activiteiten verder te zetten. De V.O.B.o.W., noch K.U.L. zouden er deel 

van uitmaken. Op het perceel van Ver Eecke werd een vierhoekstructuur blootgelegd. 

Hiermee werden de vermoedens van de vorige campagne (vondst van twee grachten) 

bevestigd. Tijdens deze werkzaamheden werd bovendien een depot blootgelegd. Hierin 

werd aardewerk aangetroffen dat in te passen was in de Groupe de la Haine. Ook een 

fibula, een gesp en een knoop in brons werden naar boven gehaald, evenals een armband in 

sapropeliet. In een sleuf die werd getrokken aan de westelijke flank van het bos kwam 

verder Romeins materiaal aan het licht. 

 

 Via tussenkomst van de toenmalige Kortrijkse cultuurschepen kwam het tot een vergelijk 

tussen Heemkring Coyghem en V.O.B.o.W. Ze zouden via een BTK-project (1 augustus 

1986 tot 31 juli 1987) op het plateau gaan werken. Opnieuw was Professor A. Van 

Doorselaer wetenschappelijk leider en Etienne Glabeke werfleider. Vanaf deze campagne 

trad ook archeoloog Johan Termote op het voorplan. De vierhoekstructuur werd verder 

onderzocht. Hieruit kwam een enorme hoeveelheid materiaal. Ook een tekenaar (Magna 

Houtekier) maakte deel uit van deze campagne. 

In augustus 1987 werd verder gewerkt ten oosten van de vierhoekstructuur. Vier studenten 

van de K.U.L. hielpen hierbij. Gedurende de maand september werden deze studenten 

vervangen door vier KULAK-studenten. Drie arbeiders werden later door stad Kortrijk 

toegevoegd om de werkzaamheden voor de winter klaar te krijgen. Aan de hand van de 



 

  27 

ontdekte sporen konden vier plattegronden met rechthoekige vorm worden gereconstrueerd, 

vier met een vierkante vorm en één met een ronde vorm.
77

 

 

 1988: Etienne Glabeke, een student van de K.U. Leuven en een arbeider (een 

tewerkgestelde werkloze) trachtten deze campagne bol te werken. Ook Johan Termote was 

aan deze campagne verbonden. Opnieuw werd op het plateau naar ijzertijdsporen gezocht. 

De omstandigheden waren echter ver van optimaal. Er was ondermeer een grote werkdruk. 

 

 Tijdens de campagne van 1989-1990 was het enkel de V.O.B.o.W., met steun van de 

provincie West-Vlaanderen en stad Kortrijk die actief waren in Kooigem. Er werd 

opgegraven op de zuidelijke flank van de heuvel (naast het bos). Men stootte er op twee of 

drie vierhoekige structuren, waarvan de grootste 8x7 meter bedroeg.
78

 Deze werden door 

Termote in de laat-La Tène periode geplaatst, volgens Sibrecht Reniere waren ze wellicht 

zelfs vroeg-Romeins.
79

 Hierbij kan worden afgevraagd of er tijdens La Tène III bewoning 

op de site was. Verder werd een lange Romeinse greppel over een afstand van ca. 30 m 

gevolgd (ca. 3,3 meter breed en 1,7 meter diep).
80

 Hieruit kwamen grote stukken aardewerk, 

verbrande dierenbotten en een fragment van een glazen armband. Dit alles zat vervat in een 

humeuze grachtvulling. Tijdens deze campagne werd tevens een vermeende legerplaats 

aangesneden, evenals scherfmateriaal dat als terminus ante quem een Augusteïsche-

Tiberische datering aanwees.
81

 Voor de legerplaats is tegenwoordig nog weinig 

ruggensteun. Johan Termote had tijdens deze campagne de wetenschappelijke leiding. Ook 

Etienne Glabeke was steevast aanwezig. Studenten vervolledigden de ploeg. Over de 

kwaliteit van het verloop van de opgravingen tijdens deze campagne, kan worden 

getwijfeld. Sprekend is een citaat van Etienne Glabeke: ‘We hadden noch grondplan, noch 

indicaties om onze opgravingen in te tekenen. We maakten zelf een summier grondplan en 

gaven eigen kentekens aan kuilen, paalgaten en archeologica.’
82

 Het moet echter duidelijk 

zijn dat hier slechts één partij aan het woord is. Wellicht is het zo dat het niet makkelijk is 

om als amateurarcheoloog te functioneren tussen gediplomeerden en omgekeerd. 

Anderzijds heeft elk persoon zijn talenten, de ene is beter in de praktijk, de andere in de 

theorie. Hoe dan ook, in de loop van 1990 werd de communicatie alsmaar stroever tussen 

de verantwoordelijken. De organisatie van de site werd herschikt vanaf 15 augustus. Jeroen 
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Poblome, net afgestudeerd, werd aangesteld als werfleider, terwijl Johan Termote zijn taak 

als wetenschappelijk leider behield. Etienne Glabeke werd tijdelijk geschorst door de 

V.O.B.o.W. Intussen kwam er steeds meer tijdsdruk, aangezien was afgesproken met de 

eigenaar van het landbouwperceel dat het onderzoek zou worden beëindigd voor 15 

september 1990.
83

 Op 9 juli, hervatte Jeroen Poblome met een groep studenten het 

onderzoek op de plaats waar het beëindigd was.  

 

Dit was het moment dat het officiële onderzoek stilviel. Universiteiten, V.O.B.o.W, stad of 

provincie zouden de komende jaren geen betrokken partij meer zijn. 
 

 In 1991 begon Etienne Glabeke alleen, op een tot dan onaangeroerd terrein (perceel 350), 

aan een archeologisch onderzoek. Dit lag aansluitend (ten zuidoosten) van het perceel waar 

Romeinse sporen waren ontdekt (1982, 1989, 1990). Het materiaal dat naar boven kwam 

had eveneens een hoofdzakelijk Romeinse oorsprong. Doch, enkele stukken die lijken te 

dateren uit de vroeg-La Tène periode zijn interessant. Het lijkt er op te wijzen dat de vroeg-

La Tène site zich ook verder richting de zuidflank uitstrekte. (Figuur 52, 53 en 54) 

 

 Van 1992 tot 1994 was Etienne Glabeke opnieuw in het veld te vinden. Opgravingen 

zouden de vermeende tweede vierhoekstructuur opgeleverd hebben. Helaas werd enkel de 

loop van de vier grachten gevolgd. Het interieure gedeelte bleef grotendeels verstoken van 

onderzoek. Deze sporen werden door Glabeke benoemd met S.W. (naar Sucrerie de 

Warcoine de voormalige eigenaar), volgens de hierboven aangehaalde indeling te 

identificeren als K2. De vorm leek eerder ruitvormig, terwijl de zijden langer waren dan de 

eerste vierhoekstructuur, die ten noorden van deze tweede te vinden was. Het ceramische 

materiaal dat hierbij aan het licht kwam, verklapte, net als de andere onderzochte zone in 

het bos, een late Hallstatt/vroeg-La Tène datering.
84

 Aan het uitgraven van deze vier 

grachten zou een systematisch grondonderzoek vooraf zijn gegaan. In 1992 zou Etienne 

Glabeke gestart zijn met systematische proefboringen en enkele sonderingssleuven, iets ten 

zuiden van de eerste vierhoekstructuur. Van 1993 tot 1995 voerde hij vervolgens een 

onderzoek naar wat volgens hem een vierhoekstructuur was. 

Proefboringen (boor met een straal van 90 mm) en sonderingskuilen op een terrein bij de 

hoeve Drie Hoven (ten zuiden van het plateau) leverden sporen op uit de vroeg-La Tène en 
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 Glabeke 1991/1, pp. 330 en 332 
84 Belangrijk is dat niet de volledige sporen werden uitgegraven. Het doel was hoofdzakelijk de sporen tonen, 

eerder dan volledig uitgraven, aldus Etienne Glabeke. 
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laat-La Tène periode, evenals vroeg-Romeins materiaal.
85

 Hierover kan echter weinig meer 

worden gezegd. 

 

 In februari 1995 kwam Professor Dr. Jean Bourgeios (Universiteit Gent) langs op de site. 

Specifieker kwam hij kijken naar de vermeende tweede vierhoekstructuur waarvoor ook al 

in 1992 en 1993 de bodem was open gelegd.
86

  

In datzelfde jaar werd iets verder dan Drie Hoven een sleuf getrokken door Etienne 

Glabeke op een deel van het traject van een nieuwe gasleiding.
87

 Deze zou vroeg-La Tène 

materiaal hebben opgeleverd. Hierbij was er toezicht van het I.A.P. Helaas is geen verdere 

informatie beschikbaar. 

 

 2008-2009 (?) of kort daarna zou een LIDAR-model verschijnen van Kooigembos. De 

vluchten ervoor zijn reeds uitgevoerd en de verwerking is volop bezig. Wellicht kan op 

deze manier een beter beeld worden verkregen van menselijke sporen uit het verleden. 

Nuttig lijkt het om via deze weg het versterkingssysteem te toetsen. 

 

 Interessant om mee te delen is een lokaties vlakbij Kooigembos, waar volgens Etienne 

Glabeke vroeg-La Tène contexten aan het licht kwamen.
88

 Het gaat om de terreinen van 

Aquafin, op een vijfhonderdtal meter van het plateau (ten ZW). Bij bouwwerkzaamheden 

prospecteerde Glabeke tussen de werken en merkte enkele kuilen en grachten op. Het 

scherfmateriaal dat hij er vond wees volgens hem op een vroeg-La Tène datering. De 

mogelijkheid om dit verder te onderzoeken werd echter teniet gedaan toen even later de 

contexten door graafwerken verdwenen. Op het moment dat deze verhandeling vorm kreeg 

waren uitbreidingswerkzaamheden aan de gang, eveneens zonder voorafgaand 

archeologisch onderzoek.  
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5. De site van Kooigembos 

 

De site van Kooigembos kwam aan het licht in 1974. Dit was het werk van Etienne Glabeke. 

Als vrijetijdsfotograaf had hij het plan opgevat om een luchtfotografische reeks te maken over 

het heden en verleden van de gemeente Kooigem. Hierbij merkte hij, op de flanken van 

Kooigembos, een aantal bodemsporen op. Dit was de aanzet om een veldprospectie op te 

starten. Twee jaar later vonden de eerste opgravingen plaats, onder leiding van diezelfde 

Etienne Glabeke, tevens een gepassioneerde amateurarcheoloog.  

Ondanks dat deze verhandeling nauwelijks gewag zal maken van andere perioden moet 

benadrukt worden dat ze op en rond de site rijkelijk aanwezig waren. Zowel uit tijden voor als 

na de ijzertijd waren talloze sporen bewaard. Ouder dan de late Hallstatt sporen bestaan de 

vondsten voornamelijk uit lithisch materiaal. Hierbij gaat het om vondstconcentraties uit het 

jong- of midden-paleolithicum. Deze werden voornamelijk op de flanken ten zuiden van 

Kooigembos aangetroffen. Ook uit het mesolithicum en het neolithicum dateerde lithisch 

materiaal. De daarop volgende perioden zijn beter vertegenwoordigd. Eerst is er de 

ijzertijdaanwezigheid (Hallstatt: kuil 4 en meer La Tène sporen). Zoals hierboven gesteld, de 

hoofdbrok van deze verhandeling. Chronologisch daarop volgden Romeinse contexten. Ook 

hier zal weinig aandacht naar uitgaan binnen deze masterproef.
89

 Enkel de vraag of er een 

continuïteit tussen de late Hallstatt/vroeg-La Tène periode en de vroeg-Romeinse periode kan 

hier worden gesteld. Het geleverde onderzoek, evenals de publicaties, laten echter niet toe een 

waterdicht antwoord te formuleren. Op het meest noordelijk onderzochte deel van het plateau 

kwamen, op enkele uitzonderingen na (een Romeinse gracht), alleen late Hallstatt/vroeg-La 

Tène sporen aan het licht. (Figuur 10) In het aansluitende zuidelijk deel van het bos (waarvan 

geen getekende plannen voorhanden zijn) lijken eveneens zo goed als alle sporen van diezelfde 

datering. Op het perceel naast het bos kwamen voornamelijk vroeg-Romeinse sporen aan het 

licht. Echter, van groot belang zouden enkele laat-La Tène contexten kunnen zijn.
90

 

Opmerkelijk is bovendien dat een sondering van Etienne Glabeke hier vroeg-La Tène materiaal 

opleverde (zie verder). Toch ontbreken La Tène II vondsten volledig en zorgen aldus voor een 

belangrijk hiaat. Bij de komst van de Romeinen was er dan ook waarschijnlijk geen activiteit 

op de site van Kooigembos. 

De Romeinse occupatie werd vooral vertegenwoordigd door enkele grachten (waarvan één van 

een honderdtal meter, evenals een spitsgracht) en kuilen, wat houten structuren en 

                                           
89

 Hier dient verwezen te worden naar de masterproef van Sibrecht Reniere (2008). 
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 Sibrecht Reniere denkt, aan de hand van de vondsten, dat de laat-La Tène en vroeg-Romeinse fase te Kooigem 

gelijktijdig waren. Dit zet aldus de hypothese van de continuïteit vroeg-La Tène tot Romeinen op de helling. 
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vondstmateriaal dat hoofdzakelijk uit ceramiek bestond. Er werden opmerkelijk vroege vormen 

gevonden ( Arretijnse sigillata was Augusteïsch-Tiberisch te dateren, decennia voor en na het 

begin van de westerse jaartelling) die volgens de V.O.B.o.W. -publicaties te verbinden waren 

met militaire aanwezigheid. De aanwijzingen hiervoor zijn echter mager. De vondst van (een) 

amfo(o)r(en) doet dan weer vermoeden dat de Romeinse bewoning welgestelden betrof. Tenzij 

deze vondst gekoppeld kan worden aan de lokale bevolking en het mogelijk om een geschenk 

of ruilgoed ging. Vanaf het midden van de eerste eeuw kwam er, volgens diezelfde publicaties, 

een demilitarisering. De plaats bleef bewoond, maar ze was van een heel andere aard, namelijk 

een landbouwnederzetting (mogelijk ging het enkel om een continuïteit met de landelijke 

bewoning van voorheen). Deze rurale occupatie zou er vermoedelijk blijven tot het derde kwart 

van de derde eeuw.
91

 De Romeinse aanwezigheid werd ook eerder vermoed. Tussen 1891 en 

1896 was Leopold Slosse pastoor te Kooigem. In een werk van ettelijke pagina’s, waarin hij de 

gemeente beschreef, vermeldde hij enkele archeologisch interessante zones:  

 

‘Te Coyghem bestonden eertijds twee tommen of romeinse grafheuvels: ééne bij het Ridderhof, 

tusschen den wal en het ovenbeur. Zij was met boomen beplant en wierd ten deele afgevoerd 

rond 1825 en verdween gansch toen men aldaar in 1834 een steenoven miek. Men heeft er niets 

in gevonden. Was zij misschien van zijn leven doorwoeld en geplunderd geweest? Eene tweede 

tomme ook met boomen beplant, lag zuid-oost over het Ridderhof, nevens den bosch, die 

Coyghem van Sint-Denys scheidt. De weduw Rysman deed ze afdelven over 60, 70 jaar, haalde 

er drie vier koeislieten uit », zoo verhalen de oude menschen, en deed ze naar haar huis voeren, 

waar de weduwe van koster Hugo Bekaert nu woont.’ 
92

  

 

Vooral de tweede grafheuvel die vlak naast het bos zou hebben gelegen kan interessant zijn 

met het oog op deze verhandeling. Het gebeurde namelijk vaak dat dergelijke structuren 

continuïteit vertoonden met de voorgaande periode, de ijzertijd dus. Vanuit deze stelling, en 

met het (rituele?) ijzertijdverleden in gedachten is een Romeinse grafheuvel zeer 

geloofwaardig. Toch werden er nog geen sporen van aangetroffen. 

 

5.1 Strategische ligging 

De site is gelegen op een 52,5 meter hoge heuvel die uitkijkt over de valleien van de Leie en, 

vooral, de Schelde. Van daaruit kon de site de omgeving controleren. Vlakbij de voet van 

Kooigembos liep vermoedelijk de oude Romeinse weg tussen Doornik en Kortrijk. De 
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hypothese dat hieraan een prehistorische voorloper voorafging lijkt interessant. Mocht dit 

kloppen, dan kon deze route de ligging van de nederzetting te Kooigembos nog meer strategie 

bezorgd hebben. De weg Kortrijk-Doornik zou zijn huidige traject rond 1740 hebben gekregen. 

François Bal zette de Romeinse voorganger in 1741 op kaart. Het interessante van deze 

tekening is dat zowel het oude als nieuwe traject werd getoond. (Figuur 11) De hypothese stelt 

dat de oorspronkelijk Romeinse weg de huidige Groenstraat, Hoogplaatsstraat en 

Molentjesstraat zou hebben gevolgd Een mogelijke pre-Romeinse route zou hetzelfde traject 

hebben gevolgd.
93

 Van straatwerkzaamheden maakte Etienne Glabeke gebruik om via enkele 

sleuven een profiel te verkrijgen van de bodemopbouw onder het moderne wegdek. Dit leverde 

heel wat Romeins aardewerk op, waaronder vroege vormen zoals op de site van Kooigembos 

en de sporen van een typische opbouw van Romeinse wegen. Of aan deze weg een antecedent 

voorafging kon niet worden bevestigd.  

 

5.2 Structuren 

5.2.1 Versterkingen 

Hoewel er geen consensus bestaat onder wetenschappers, kan er gewag worden gemaakt van 

glooiingen omheen Kooigembos. Ze werden gebruikt om de these te staven dat in Kooigem 

een versterkte hoogtesite te vinden was. Aangezien hierbij steevast wordt verwezen naar de 

versterkingen van de Kemmelberg lijkt het nuttig om eerst van deze een beeld te schetsen. De 

Kemmelberg toont een systeem van wallen grachten en palissades (op sommige plaatsen 

meervoudig) nabij de woonstructuren (zuidwesten). Waar de natuurlijke topografie (steile 

flanken) het mogelijk maakte werd gekozen voor een eenvoudiger systeem. Steenbrokken in de 

ijzertijdlagen en de grachtvulling doen vermoeden dat in de opbouw van deze structuren 

gebruikt werd gemaakt van steen. Mogelijk ging het hier om een versteviging van de 

walvoet.
94

 Vandaag zijn op sommige plaatsen nog resten van deze versterkingen te zien. Ze 

zijn te herkennen als terrassen van enkele meters breed die werden gevormd door het weg 

eroderen van wallen en grachten. Deze sporen zijn te vinden tussen de hoogtelijnen van 140 en 

150 meter, vlakbij het plateau van de 154 meter hoge heuvel. Rondom een toegangsweg (nabij 

de noordoostelijke plateaurand) lijkt het verdedigingssysteem complexer te zijn. 

In Kooigem kan dus gezocht worden naar vergelijkbare verschijnselen. De vraag blijft echter 

of er een omwalling was, en als deze bestond, of ze daadwerkelijk omsluitend was. In het 

omliggende akkerland zijn namelijk op slechts twee plaatsen mogelijke restanten zichtbaar die 
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als lichte glooiingen waar te nemen zijn. (Figuur 12) Een deel van het veronderstelde traject is 

te vinden ten westen van de heuveltop. Een tweede mogelijk restant is gelegen langs de 

oostzijde van het plateau. Een beperkt aantal opgravingsresultaten deden Johan Termote 

vermoeden dat het ging om een aarden wal met een inwendige houten versteviging.
95

 Vlakbij 

veronderstelde hij bovendien een wachttoren.
96

 Later verscheen een publicatie waarin de 

verdediging werd verwoord als een brede gracht en daarachter een zeven meter brede wal met 

palissade.
97

 Deze conclusies zijn echter gebaseerd op een kleinschalig onderzoek. Slechts 

enkele meters van het traject werden onderzocht door middel van het doortrekken van enkele 

sleuven van op het plateau richting het oosten. (Figuur 10) Bovendien hebben de weiden van 

weleer ondertussen grotendeels plaats moeten maken voor akkerland, zodat deze sporen sterk 

bedreigd zijn.
98

 Waar op de kaarten de wallen werden aangeduid is vandaag niets meer te zien 

dan slechts lichte glooiingen. Het (diep)ploegen van de laatste jaren heeft bij het afromen van 

deze structuren waarschijnlijk een belangrijke rol gespeeld. (Figuur 13, 14 en 15) Zolang er 

echter geen nieuw archeologisch onderzoek komt, kan er slechts weinig meer worden gezegd. 

Deze sporen dienen dus kritisch te worden bekeken. 

In 1988 werd een gracht aangesneden die eventueel ook in het kader zou passen van een 

verdedigingsstructuur. Het gaat om een spitsgracht uit de vroeg-La Tène periode die kon 

worden gevolgd over een lengte van 64 meter en een NW-ZO-verloop kende. De breedte 

bedroeg 2.20 meter, voor een diepte van ongeveer anderhalve meter.
99

 Op een diepte van 45 tot 

60 centimeter zat heel wat Keltisch materiaal (La Tène Ia en Ib) en organisch materiaal 

(ondermeer koeientanden) geconcentreerd. Daaronder, tot op de bodem van de gracht, was in 

een donkere zwart/grijze bodem weinig vondstmateriaal te vinden.
100

 Een belangrijk 

tegenargument voor de gracht als versterking is de ligging bovenop het plateau, met aan beide 

zijden gelijktijdige ijzertijdsporen. Bovendien was er aan het westelijke uiteinde een hoek waar 

te nemen die toont dat de gracht in zuidelijke richting wegdraaide.  

Wanneer ditalles in ogenschouw wordt genomen, is het duidelijk dat in de toekomst onderzoek 

dient te worden gedaan naar de mogelijkheid van een versterking omheen het plateau. Enkele 

sleuven zouden hierover meer duidelijkheid kunnen scheppen. Ook andere methoden zoals 
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digitale technieken zouden hun nut kunnen bewijzen.
101

 Bovendien zou dit onderzoek ook de 

aansluitende hoogte van Sint-Denijsbos kunnen toetsen op eventuele versterkingen. Hoewel 

deze heuvel slechts een veertigtal meter hoog is, lijkt de natuurlijke topografie vooral langs de 

noord-, west- en zuidzijde een strategisch nut te kunnen bieden. In het veld zijn bovendien 

enkele glooiingen aan te duiden die hiervoor in aanmerking komen. (Figuur 16) Het lijkt 

onwaarschijnlijk dat de vroegste bewoners van Kooigembos een tweede helling op enkele 

tientallen meter volledig links zouden laten liggen. 

 

5.2.2 Vierhoekstructuren 

Het was de zomer van 1985 waarin Etienne Glabeke de eerste vierhoekstructuur in Kooigem 

ontdekte. Hij opperde dat het ging om wat in Duitstalige literatuur als Viereckschanze wordt 

verwoord. Qua vorm, ligging en definitie kunnen hier echter nuances worden gesteld. Omdat 

dit een ingewikkelde problematiek betreft is het achtste hoofdstuk daaraan gewijd. Daar volgt 

een bespreking van de Kooigemse verhoeksstructuur, een beknopte uitleg hoe een ‘klassieke’ 

Viereckschanze eruit zou moeten zien en ook andere regio’s komen er aan bod. Aldus volgt 

hieronder slechts een bondige verwoording van de Kooigemse vierhoekstructuren. 

De zone rond de (eerste) vierhoekstructuur werd nauwkeurig onderzocht. Dit leverde enkele 

opmerkelijke vondsten op. In het oog springt de plaatsing van een (vermoedelijk) funerair 

depot in de westelijke gracht (La Tène Ib). 

In de jaren ‘90 werd volgens Etienne Glabeke, op hetzelfde plateau, iets meer zuidwaarts, een 

tweede vierhoekstructuur ontdekt. Hiervan werden enkel de vermeende grachten onderzocht, 

gedurende verschillende fasen, tot 1995. Door het zeer beperkte onderzoek leverde dit slechts 

weinig concrete informatie op. Desalniettemin kon worden vastgesteld dat de context 

vergelijkbare archaeologica opleverde als de rest van de bossite. (pagina 90 tot 107; Figuur 45 

tot 51 en 55) Op die manier kan een datering worden vermoed omstreeks late Hallstatt/vroeg-

La Tène. Gelijktijdig met deze contexten was de eerder aangehaalde spitsgracht. Ook deze 

heeft kenmerken van een vierhoekstructuur.  

Op het zuidelijke deel van het plateau, even ten zuiden van het bos werden twee of drie, 

waarschijnlijk aaneengesloten, vierhoekstructuren aangesneden. De grootste had een afmeting 

van zeven op acht meter.
102

 Ze dateerden uit La Tène III of vroeg-Romeinse periode. Mogelijk 
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ging het om structuren uit de funeraire sfeer.
103

 Deze hypothese wordt ondersteund door 

gelijkaardige vondsten in Vlaanderen, Noord-Frankrijk en het Rijnland (zie verder).  

 

5.2.3 Grafstructuren 

Uit de ijzertijd kan waarschijnlijk één grafcontext worden vermeld. Het gaat om het depot dat 

werd aangetroffen in de westelijke gracht van de (eerste) vierhoekstructuur. Hier was een 

zichtbare link met Groupe de la Haine, wat er op duidt dat deze context jonger was dan de 

vierhoekstructuur, namelijk La Tène Ib.  

Ook kan gewag worden gemaakt van de hierboven besproken vierkantgreppels (La Tène III of 

vroeg-Romeins) die mogelijk in functie stonden van het dodenbestel. Hun vulling bestond uit 

een homogene massa, waarin sporen ontbraken.
104

  

 

5.2.4 Bewoningssporen 

In 1987 werden ten oosten van de (eerste) vierhoekstructuur verschillende sporen blootgelegd. 

Hieruit konden verschillende structuren worden geïdentificeerd. Vier constructies waren 

rechthoekig van vorm, vier waren eerder vierkant en één had een rond grondplan. De grootste 

van deze constructies had een afmeting van vijf op drie meter. In deze zone werden ook zes 

greppels gevonden. Vijf die dateerden uit de vroeg-La Tène periode, één Romeinse van 52 

meter lang.
105

 Eerder, tijdens de campagne 1984-’85 werden twee plattegronden 

geïdentificeerd. (Figuur 10) De eerste (Plattegrond A) werd aangeduid door middel van vier 

paalgaten en had zijden van 2,20 meter (WNW-OZO en ZZW-NNO verlopende wanden). De 

archaeologica die in twee van de vier paalgaten werd gevonden doet een late Hallstatt/vroeg-La 

Tène datering vermoeden. Plattegrond B is ten zuidwesten van de eerste te situeren. Deze werd 

gevormd door zes paalsporen (WNW-OZO-oriëntatie). In één paalgat werd een scherf (met 

kamversiering) gevonden.
106

 Het vermoeden is dat beide structuren min of meer contemporain 

waren. De te verwachten woonstructuren van deze periode zouden evenwel een lengte van een 

tientel meter moeten bedragen en één- tot drieschepig zijn. Wel waren ze omringd door 

spiekers zoals hierboven beschreven. De kans bestaat aldus dat deze buiten het opgegraven 

areaal lagen. 

Ook verschillende kuilen werden geattesteerd binnen dit woonareaal. Deze kunnen worden 

gezien als afvalkuilen. De oudste (kuil 4) toonde verschillende vormen late Hallstatt ceramiek. 
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Meer kuilen bevatten daarentegen materiaal dat kon gekoppeld worden aan late 

Hallstatt/vroeg-La Tène periode. 
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6. Vondsten 

 

Een site van het kaliber van Kooigembos leverde veel materiaal op. Dit kan niet allemaal 

uitgebreid belicht worden. Doch, enkele belangrijke categorieën of vondsten worden hieronder 

kort verwoord en vanuit een eerder typologisch oogpunt bekeken. Zo kunnen ondermeer de 

context met Groupe de la Haine materiaal en het Kemmelwaar enige achtergrond gebruiken. 

 

6.1 Kemmelwaar en andere ceramiek 

Kemmelwaar is een ceramiektype dat afkomstig was van de site op de Kemmelberg. De 

productie ervan werd er aangetoond aan de hand van een afvallaag met verschillende 

misbaksels aan de onderkant van de noordzijde van het plateau. Deze waar werd niet enkel in 

Kemmel geattesteerd. Op chronologisch gelijke sites in Vlaanderen en Noord-Frankrijk komt 

Kemmelwaar voor. Het gaat naast Kemmel om Kooigembos, de Kesselberg (Kessel-Lo), 

Elversele (Temse) Wange (Landen) en Hove Cueteghem
107

 in België, en de Noord-Franse 

vindplaatsen Houplin-Ancoisne en Thiverny.
108

 Dit lijken allen sites die een zeker regionaal 

belang uitstraalden, vaak gelegen vlakbij een rivier. (Figuur 17) De waar wordt gedateerd 

omstreeks het kantelpunt van de late Hallstatt naar de vroeg-La Tène periode (vijfde eeuw vot) 

en was een duidelijke vertegenwoordiger van de traditie die dan in deze streken heerste. Deze 

traditie sloot sterk aan bij de Marneceramiek (Noord-Frankrijk). Hun vormen worden 

getypeerd door scherp geknikte profielen, vaak driedelig (gobelets tritronconiques
109

), die in 

scherp contrast stonden met de eerder afgeronde vormen van de fase voorheen. Kemmelwaar 

kwam tot uiting via schaal-, beker- en situlaevormen.
110

 Potten die voorzien waren van een 

groef om een deksel in te plaatsen vormden een kenmerk. Tevens kenmerkend waren de 

geometrisch geïnciseerde patronen, opgebouwd door verschillende bundelingen van parallel 

lopende lijnen die geaccentueerd werden door middel van dieprode verf. Enkele veel 

voorkomende motieven waren banden, zigzaglijnen, kruisen (o.a. swastika’s), rasters en 

trapvormen. Ze waren aangebracht op een dun roze/bruin onderlaagje (engobe) dat de 

volledige buitenzijde van de vorm bedekte. Deze geometrische decoratie kwam vaak bijna 

dekkend voor, met uitzondering van de onderste delen van het recipiënt. Dit type vaatwerk was 

opvallend dikwandig (zeven tot twaalf millimeter) en vrij sterk verschraald met organisch 

materiaal, silexsplinters, of kwartskorrels. (Figuur 18 en 19) Mogelijk kan Kemmelwaar 
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geïnterpreteerd worden als een prestigewaar dat het domestieke gebruik oversteeg. Een 

hypothese is dat het ondermeer als diplomatiek geschenk over de belangrijkste nederzettingen 

uit de omgeving van de Kemmelberg verspreid raakte (al dan niet met inhoud). Zo kon het 

gekaderd zijn in een socio-politieke context.
111

 Waterwegen, zoals de Schelde, lijken hierbij 

een belangrijke rol te hebben gespeeld. Met de weinige gegevens die voorhanden zijn, is het 

echter moeilijk om Kemmelwaar binnen de sociale, religieus/rituele of domestieke sfeer te 

reconstrueren. Bovendien moet er op gewezen worden dat op bovenvermelde sites deze 

beschilderde ceramiekvorm slechts een klein deel van het gevonden aardewerk omvatte. Voor 

Kooigembos gaat het bijvoorbeeld om 2,03 %.
112

   

Naast beschilderde ceramiek afkomstig uit Kemmel waren nog verschillende andere types 

beschilderde waar in gebruik gedurende de vroege fasen van de La Tène periode. Vaak waren 

ook deze voorzien van geometrische beschilderingen. Andere decoratievormen die werden 

geattesteerd zijn barbotine. Dit is een kleipasta die op het recipiënt werd aangebracht en op die 

manier smalle bandjes met een minimaal reliëf ging vormen. Meer voorkomende sierelementen 

waren allerhande indrukken (ondermeer vingertop, nagel, cirkelvorm), evenals besmeten 

ceramiek. (Figuur 46, 50 en 51) Het vormenspectrum dat op de site van Kooigembos werd 

aangetroffen, vertegenwoordigde de meest voorkomende vroeg-La Tène vormen. Situlae, 

schalen, lappenschalen, kommen, gobelets en bekers vormen een greep uit de brede waaier. 

Allen waren ze geworteld in de Noord-Franse Marnetraditie. Of het hier ging om een culturele 

beïnvloeding, dan wel importen is onduidelijk.
113

 Verder kan Kalenderbergceramiek worden 

vermeld als vondstcategorie. 

Opmerkelijk vaatwerk was te vinden in het vermoedelijke funerair depot in de westgracht van 

de (eerste) vierhoekstructuur. Het was te verbinden aan Groupe de la Haine. Ook dit materiaal 

heeft een kenmerkende geknikte vorm en valt op door een zeer verzorgd vertoon, het gebruik 

van zuivere klei, een effen oppervlak en geometrische versieringen (horizontale lijnen, 

rasterpatronen, indrukken) over zowat de volledige oppervlakte. In deze context werden vier 

hoge geknikte vazen (hauts vases carénés) aangetroffen, twee geknikte schalen (écuelles 

carénées) en een geknikte kom (vase caréné).
114

 (Figuur 20) 

Uit kuil 4 kwam ceramiek naar boven die wellicht uit de late Hallstatt periode dateerde en dus 

belangrijk was voor de algemene datering van de site. (Figuur 21) Kenmerkend zijn de 
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oorpotjes en oorelementen. Ook werd een miniatuurpotje gevonden dat meer afgerond lijkt dan 

gelijkaardige vroeg-La Tène voorbeelden.  

Verder kan ook ceramisch materiaal van een heel andere aard worden vermeld, zoals 

slingerkogels, spinklosjes en weefgewichten die eveneens op de site werden gevonden. 

 

6.2 Groupe de la Haine depot 

Het Groupe de la Haine depot werd in 1985 aangetroffen in de westelijke gracht van de 

vierhoekstructuur. Naast de aangehaalde ceramiekvormen werden resten van een fibula, een 

gesp en een decoratieve knoop gevonden, allen in brons (zie verder). Tevens was er sprake van 

een armband in sapropeliet. (Figuur 22, 23 en 24) Dit vondstenensemble lijkt een typische 

weergave van een Groupe de la Haine grafcontext. Een radiokoolstofdatering, uitgevoerd op 

houtskoolfragmenten, leverde een datering van 2 300 ± 60 BP. De gecalibreerde data plaatsten 

de vondst op die manier in La Tène Ib (geen rekening houdend met oud-hout-effect), de 

beginfase van Groupe de la Haine. (Document 1) Op die manier lijkt de context iets jonger 

dan de vierhoekstructuur (late Hallstatt/La Tène Ia).  

 

6.3 Niet-ceramische vondsten 

Enkel ceramiek werd veelvuldig aangetroffen op de site van Kooigembos. Organisch materiaal 

of objecten in steen (met uitzondering van prehistorisch lithisch materiaal) zijn er zeldzaam. De 

meest opzienbarende vondst binnen deze groep waren ongetwijfeld de sieraden die werden 

aangetroffen in het hierboven beschreven Groupe de la Haine depot. Een armband is gemaakt 

uit sapropeliet (steen). Hiervan zijn enkele centimeters van de volledige omtrek gevonden. Een 

decoratieve knoop en een gesp waren vervaardigd uit brons en werden in diezelfde context 

aangetroffen. Ook een vermeend fragment van een fibula kwam hieruit naar boven. In de tot 

nog toe verschenen publicaties werd deze vermeld ‘als in restauratie’.
115

 Sinds jaren ligt het 

object echter in de vitrine ‘prehistorie’, eerst van het Broelmuseum, tegenwoordig in het 

museum 1302. Wetenschappelijke foto’s en/of tekeningen waren er tot nog toe geen onderwerp 

van. In het licht van deze verhandeling kwam daar verandering in. (Figuur 22 en 56) De totale 

lengte ervan bedraagt 23,9 millimeter voor een breedte van 16,4 millimeter en een dikte van 

11,5 millimeter. Dit geheel valt op te delen in twee aspecten. Enerzijds is er een volledig 

gecorrodeerde zone. Door het eeuwen lang inwerken van verschillende bodemfactoren is 

hierover niet veel te zeggen. Het feit dat dit voor het grootste deel was vervaardigd uit ijzer 

kwam de bewaring niet ten goede. Wel vallen twee openingen op. Anderzijds is er het 
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decoratieve gedeelte. Dit was gemaakt uit brons en kende daardoor een veel betere bewaring 

dan de rest van het object. Althans de buitenzijde lijkt door de groene kleur te wijzen op brons. 

Mogelijk bestaat de binnenzijde uit massief ijzer. De vorm is een halve bol met een diameter 

van 16,4 millimeter, terwijl de dikte 9,6 millimeter bedraagt. Vlak onder de rand is een fijne 

groef aangebracht en centraal op het vlakke deel is een uitstulpende verdieping aangebracht 

(vulkaanvormig). Deze kleine opening heeft een diameter van 2,5 millimeter. De rand ervan 

was beschadigd, waardoor er rekeningen moet worden gehouden met het idee dat het object 

daar een verder verloop kende. Het moet benadrukt worden, dat het niet vaststaat dat de 

gecorrodeerde zone en het bolvormige deel oorspronkelijk deel uitmaakten van hetzelfde 

object. Zo is het niet ondenkbaar dat onder invloed van bodemomstandigheden beiden letterlijk 

aan elkaar werden gekoppeld. Deze onzekerheid maakt het nog moeilijker een determinatie van 

het object op te maken. Een röntgenfoto zou hier meer over kunnen vertellen en werd dus 

uitgevoerd. (Figuur 23 en 24) Uitsluitsel kon niet verkregen worden, toch lijkt het alsof beiden 

oorspronkelijk een geheel vormden. Ook de stelling dat het om een fibula gaat blijft overeind. 

De foto toont namelijk binnen de corrosie een structuur die afkomstig zou kunnen zijn van de 

fibuladraad. Een vergelijking kan gemaakt worden met de fibule à timbale (eindfase 

Hallstattperiode) en een vondst uit Châtillon-sur-Seine (Côte d’Or, Frankrijk) die dateerde uit 

late Hallstatt/vroeg-La Tène. (Figuur 25 en 26) In beide gevallen staat het decoratieve element 

vlakbij de kruldraad. Van het nemen van een röntgenfoto werd gebruik gemaakt om een 

drieenhalve centimeter lang metalen object (tegenwoordig vervat in een bleek grijze 

corrosiekorst) eveneens te laten doorlichten. Duidelijk was te zien dat het ging om een staafje 

waar op beide uiteinden convexe schijfjes waren geplaatst. (Figuur 27) Het ontbreken van 

vergelijkbare objecten maakt het moeilijk interpretaties over te formuleren. Vermoedelijk was 

het tevens een sierelement en hield het bijvoorbeeld kledingstukken samen.  

Ten slotte kan een haakvormig ijzeren fragment van vijftien a twintig centimeter lengte worden 

vermeld dat werd gevonden in de spitsgracht die een NW-ZO-verloop kende.
116

 Meer kan hier 

echter niet over worden gezegd. 
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7. Bewaring van de vondsten en terreinrapportage 

 

Toen het onderzoek begin jaren ’90 werd afgerond kwam het na heel wat moeilijkheden tot een 

overeenkomst tussen V.O.B.o.W. en Heemkring Coyghem. Er werd beslist dat het 

vondstmateriaal zou worden bewaard in de Kortrijkse Stedelijke Musea, specifieker het 

Broelmuseum. Alles uit de campagnes van de V.O.B.o.W. werd eerst overgebracht naar de 

gebouwen van de KULAK, alwaar de verdere verwerking plaatsvond. Althans, tot ze er stilviel. 

Enige tijd gebeurde er niets, tot er actie ondernomen werd. Al het materiaal dat er nog 

aanwezig was, werd meegenomen en verplaatst naar het Regionaal Archeologisch Museum 

Scheldevallei in Waarmaarde (nabij Avelgem). Het was de bedoeling dat de verwerking daar 

verder zou worden gezet, alvorens het materiaal uiteindelijk op zijn eindbestemming zou 

aankomen. Vandaag is de lokatie van het materiaal echter niet meer veranderd. In Waarmaarde 

is een inventaris opgemaakt van al het materiaal uit Kooigem dat er in het depot te vinden was. 

Onder het mom van enkele woorden die op deze inventaris ontbreken blijven de dozen 

voorlopig in dit museum. Ook in het Kortrijkse Broelmuseum is een deel van het 

vondstenmateriaal te vinden. Een fractie hiervan haalde de prehistorische vitrine in het 

museum ‘Kortrijk 1302’. In de praktijk kan de verdeling als volgt worden geschetst: Alles wat 

al verwerkt en geïnventariseerd was in de KULAK, belandde in het Broelmuseum. Wat nog 

niet aangeraakt was, werd meegenomen naar het Regionaal Archeologisch Museum 

Scheldevallei. Ook wat in de campagnes voor ’85 door Etienne Glabeke gevonden was, werd 

aan het Broelmuseum geschonken door de Heemkring Coyghem. Globaal genomen wordt de 

scheiding gemaakt tussen de campagnes van ’86 en ’87. Tot en met 1986 bevinden de vondsten 

zich in het depot van het Broelmuseum. Wat daarna aan het licht kwam zit grosso modo in 

Waarmaarde opgeslagen. Daarnaast zijn nog objecten te vinden bij particuliere verzamelaars en 

onderzoekers die actief waren op de site. Een overzicht. 

 

7.1 Stedelijke musea, Kortrijk 

7.1.1 Materiaal 

Volgens een overeenkomst zou het volledige vondstenmateriaal hier te vinden moeten zijn. 

Helaas is dit een utopie. Zoals hierboven te lezen was, is alles wat klaar was op het moment dat 

de verwerking in de KULAK stilviel naar het Broelmuseum overgebracht. De rest bleef achter. 

Ook materiaal dat Etienne Glabeke (Heemkring Coyghem) verzamelde tijdens de jaren dat de 

V.O.B.o.W. niet actief was te Kooigem werd aan het museum geschonken. Dit is het materiaal 

van de campagnes vanaf 1980 tot en met 1984. 
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Om een zicht te krijgen op hetgeen opgeslagen ligt in de catacomben van het Broelmuseum 

werd de fichebak geraadpleegd. Wat Kooigembos betreft start de museuminventaris bij 8000. 

Daarna volgen een paar honderd fiches. De hoofdmoot lijkt te liggen bij het materiaal van de 

campagne 1986. Het enige campagnejaar waarvan niets in het Broelmuseum te vinden was, is 

deze van 1987, met uitzondering van vier zakken botmateriaal verzamelt gedurende de 

campagnes van 1986 en ’87. Mogelijk werd dit enkel onder de begindatum van de campagne 

(1986/’87) geïnventariseerd. Dit materiaal was aanvankelijk aan de V.O.B.o.W. uitgeleend 

door de Heemkring Coyghem. Via de V.O.B.o.W. sijpelde dit uiteindelijk alsnog door naar het 

Kortrijkse museum, zoals in een overeenkomst was opgesteld. Romeins materiaal uit de 

campagne van 1985 geleid door Glabeke lijkt niet te vinden in het Broelmuseum. Een 

minimaal aantal objecten uit de collectie werden blootgelegd in 1989. Volgens de fiches zijn in 

het Broelmuseum enkel La Tène vondsten aanwezig uit deze campagne. Tijdens de 

opgravingen werd echter ook een gracht met Romeins materiaal onderzocht. 

Als bijlage is hierachter de inventaris te vinden. (hfdst. 14.1, pp.114) 

 

7.1.2 Veldverslagen 

In de mappen die Kooigem aanbelangen zijn enkele tekeningen opgenomen van contexten. 

Deze afbeeldingen op millimeter papier gaan integraal terug op de campagne 1984 en 1985. 

Ook een optekening van de plattegrond van de eerste vierhoekstructuur is in deze mappen te 

vinden. Een belangrijke registratie werd opgetekend in het opgravingsdagboek. Van de 

verschillende campagnes belandde één van de dagboeken in het Broelmuseum. Dit behandelde 

de periode van drie september 1984 tot het einde van het jaar. In 1985 werd er sporadisch een 

dag op het veld doorgebracht. De laatste vermelding betreft drie mei 1985. Het gaat om 

aantekeningen die in het veld werden bijgehouden door de V.O.B.o.W. Per dag werden de 

aanwezigheden erin aangeduid, evenals wat dagelijks gebeurde, waar men precies opgroef en 

hoogtemetingen. 

 

7.2 Regionaal Archeologisch Museum Scheldevallei, Waarmaarde 

7.2.1 Materiaal 

Dit is het museum dat wordt gerund door Suzy De Cock, een archeologe. Als aanvulling op 

wat hierboven geschreven staat kan worden gesteld dat hier alle materiaal aanwezig is dat nog 

niet verwerkt en geïnventariseerd was in de KULAK. Min of meer komt dat overeen met alles 

wat na ‘86 werd opgegraven onder leiding van Johan Termote. Als dit echter wordt getoetst 

aan de vondsten die in het Broelmuseum in bewaring liggen komt dit niet honderd procent 
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overeen. Volgens Suzy De Cock zijn de objecten van de campagnes na ’86 die zich in Kortrijk 

bevinden de stukken die reeds gepubliceerd waren toen de archeologische werkzaamheden met 

betrekking Kooigem stilvielen in de KULAK. 

Momenteel is het materiaal dat zich in Waarmaarde bevindt zo goed als geïnventariseerd. Op 

de fiches dienen enkel, in overeenstemming met Termote, nog wat details te worden aangevuld. 

In principe zou dit materiaal daarna aan de stedelijke musea van Kortrijk overgedragen moeten 

worden. Wanneer de inventaris wordt bekeken, blijkt de inhoud min of meer te stroken met wat 

hierboven gesteld werd. Vooral ’87, ’88, ’89 en ’90 zijn vertegenwoordigd. Echter ook heel 

wat materiaal van ’85 en ’86. Eén uitzondering werd gevonden in ’82.
117

  

Deze inventaris is als bijlage hierachter bijgevoegd. (hfdst. 14.2, pp.125) 

 

7.2.2 Veldverslagen 

De veldverslagen van de campagne waaraan Suzy De Cock deelnam bevinden zich in het 

Broelmuseum. De registraties van de latere V.O.B.o.W.-campagnes, evenals het kaartmateriaal 

moeten waarschijnlijk gezocht worden bij Johan Termote of de V.O.B.o.W.  

 

7.3 Privé-collecties 

In Roesbruggen, ’t Rohardushof, verzamelt  Robert Toussaint allerlei ceramiekcategorieën van 

jong tot oud. Zo ook archeologische spullen. Naar eigen zeggen gaat hijzelf ondermeer het 

terrein op om met behulp van (ondermeer) een metaaldetector interessante lokaties te 

selecteren en vervolgens uit te graven. Gedurende de jaren ’90 zou hij in Kooigem gepasseerd 

zijn. Samen met George Vereecke, de eigenaar van het deel van het plateau van waar eerder de 

opgravingen plaatsvonden, prospecteerde hij de flank die zachtjes richting Sint-Denijs glooit. 

In de verstoring van een vossenhol stootten beide heren er op de archeologische ceramiek. Een 

onderzoek op deze vondst is waarschijnlijk zo goed als onbestaand. Het gaat om twee potten.
118

 

Een eerste recipiënt heeft een afgeronde bodem, een bolle buik en een rechtopstaande hals 

(Figuur 28), een vorm die eventueel in de ijzertijd zou passen. De tweede vorm lijkt ongezien 

voor Noordwest-Europa tijdens de vroeg-La Tène fase. Het gaat om een twee-orig potje dat 

steunt op een zeer smalle voet. De buik lijkt een vierhoekige vorm te hebben, evenals de 

opening bovenaan. De plaats waar de oren aan de rand zijn gehecht worden bekroond met een 

spitse uitstulping. (Figuur 29) Guy de Mulder vermoedt een oorsprong in het Mediterrane 

bekken.
119

 Prof. Dr. Roald Docter opteert specifieker voor een Etruskische oorsprong, en 
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 Deze ceramiek kreeg ik enkel op foto’s te zien via Johan Termote. 
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situeert het omstreeks de vierde eeuw. Mogelijk is het een lokale interpretatie van een Griekse 

kantharos.
120

 De datering lijkt te kloppen en de mogelijkheid dat het gaat om een Etruskisch 

import (waarschijnlijk onrechtstreeks) valt niet honderd procent uit te sluiten. Hierdoor zou 

Kooigembos plots echter één der sleutelsites worden van de ruime regio. Er moet dan ook 

benadrukt worden dat het onwaarschijnlijk is dat het hier om een authentieke vondst gaat. Het 

tweede exemplaar ondermijnt als het ware de betrouwbaarheid van de eerste. Bovendien helpt 

het ontbreken van een duidelijke vondstcontext de betrouwbaarheid geen stap vooruit. 

Niet enkel hobby’ers, maar ook professionele archeologen hebben zich, ondermeer wat 

Kooigem betreft, schuldig gemaakt aan het bijhouden van archeologisch materiaal. Zo kwam 

Johan Termote onlangs tot de constatatie dat hij de vondsten van de campagne 1989-1990 

zowat volledig bij zich thuis had liggen. Het moet echter worden benadrukt dat hij er 

ondertussen werk van maakte om dit materiaal, acht fruitbakjes, voor verwerking en 

inventarisatie naar Suzy De Cock (Regionaal Archeologisch Museum Scheldevallei, in 

Waarmaarde) over te brengen. Hij merkte echter op dat de context (gracht) die deze campagne 

onderzocht niet volledig was. De fiches van het Broelmuseum leren dat ook daar een context 

uit de campagne van 1989 was terecht gekomen (K3.89 GR III Z). Naast materiaal bevinden 

zich waarschijnlijk ook veldtekeningen van ’s mans campagnes (1986/’87-1989/’90) in zijn 

persoonlijk bezit. Het gaat hierbij ondermeer om plattegronden die zouden toelaten de late 

Hallstatt/vroeg-La Tène site (het onderzoek in het bos) en de Romeinse sporen (en enkele La 

Tène II en III sporen; ten zuiden van het bos) met elkaar te verbinden. Ook hier beloofde Johan 

Termote zeer binnenkort werk van te maken. Het opgravingsdagboek en de meer uitgebreide 

schriftelijke registratie zou hij niet in zijn bezit hebben. Het blijft gissen waar deze documenten 

zijn. 

Verder moet bij de dochter van Etienne Glabeke wat archeologisch materiaal gezocht worden. 

Hier zou het gaan om een zeer beperkte hoeveelheid. 

 

7.4 Archeologische zolder, Kooigem (Collectie Glabeke) 

Op de zolderkamer van Etienne Glabeke’s tuinhuis (Molentjesweg 74, 8510 Kooigem) werden 

jarenlang de vondsten verzameld die hij aan het licht bracht in en rond Kooigem. Naast het 

ontdekken van deze Keltische site heeft hij elders in de rijke archeologische omgeving tal van 

ander materiaal naar boven doen gehaald, voornamelijk via veldprospectie. Naast stapelfunctie 

deed de zolderkamer dienst als vergader- en tentoonstellingsruimte, evenals ruimte waar de 

vrijwilligers konden overnachten.  
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Van prehistorisch lithisch materiaal zijn er dozen vol te vinden. Echter ook aardewerk dat te 

verbinden valt met de site op Kooigembos.  

Binnen deze laatste categorie gaat het vooral om materiaal dat gevonden werd na 1990. 

Interessant hierbij is dat het in hoofdzaak ongepubliceerde objecten betreft, die dus nog een 

potentiële wetenschappelijke waarde dragen. Belangrijk lijken de vondsten van opgravingen 

naar de, volgens Glabeke, tweede verhoeksstructuur op het plateau. Het materiaal dat hieruit 

werd gehaald lag sinds 1992 op de zolderkamer zonder degelijk onderzoek of zelfs maar 

getekend te worden. Een eerste vluchtige blik op de scherven toont een typische vroeg-La Tène 

context. De aangetroffen vormen betreffen ondermeer grove voorraadpotten, schalen en 

situlaevormen. In verband met deze verhandeling werd dit scherfmateriaal beschreven en 

getekend. (pagina 90 tot 107; Figuur 45 tot 51 en 55) Hoewel de vondsten ontegensprekelijk 

aanwezig waren, is er toch enig voorbehoud te plaatsen bij de hypothese van een tweede 

vierhoekstructuur op het plateau. De sporen zouden namelijk zéér slecht leesbaar zijn geweest. 

Ook bij de manier van opgraven kan er een vraagteken worden geplaatst. Vier sleuven werden 

uitgezet in de vorm van een vierhoek, zodat de veronderstelde grachten werden gevolgd. 

Bovendien werd een onderzoek naar de binnenkant van het terrein niet uitgevoerd zodat dit de 

hypothese niet kan ondersteunen. Ook tekeningen of een schriftelijke neerslag van de structuur 

zijn niet voorhanden.  

Verder moet materiaal uit het onderzoek van 1991 hier gezocht worden. Dit bestaat 

voornamelijk uit Romeinse scherven. Doch kan er ook verwezen worden naar enkele vroeg-La 

Tène stukken. (pagina 107 tot 113; Figuur 52, 53 en 54) 

Aldus geeft het materiaal dat na 1990 werd gevonden een aanvullend beeld op de afmetingen 

van de vroeg-La Tène site. (Figuur 8 en 9) De oppervlakte ervan lijkt zo nagenoeg te 

verdubbelen in zuidelijke richting. 

 

7.5 Meer materiaal 

Tot slot kan het haakvormig ijzeren fragment worden vermeld dat werd gevonden in de 

spitsgracht op het plateau (zie eerder). Dit metaalfragment werd via Professor Van Doorselaer 

ter restauratie overgemaakt aan ‘L.Wouters’. Sindsdien werd er niets meer van vernomen. 
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8. Vierhoekstructuren 

 

In de tekst hierboven werd al enkele keren gewag gemaakt van vierhoekige bodemsporen te 

Kooigem. Deze kwamen ook in de Europese archeologie met betrekking tot de ijzertijd 

veelvuldig voor. Ook gedurende andere periodes werden vierhoekstructuren geconstrueerd en 

dat met het oog op diverse toepassingen. Eén van de grootste problemen is dat het soms zeer 

arme contexten betreft, waardoor het moeilijk is om tot interpretaties te komen. Ook voor het 

opstellen van chronologieën is dit niet bevorderlijk. Tot voor kort werden vierhoekstructuren 

uit de ijzertijd, ondanks een zekere graad aan variatie, al te vlug in een rituele sfeer geplaatst. 

Tegenwoordig wordt duidelijk dat een vierhoekig omgracht terrein veel meer functionele 

mogelijkheden in zich droeg. Zo gaat de wetenschappelijke wereld nu ook rekening houden 

met politieke, sociale, economische en juridische aspecten.
121

 Het lijkt belangrijk om open te 

staan voor een brede waaier aan gebruiksmogelijkheden, evenals voor het idee dat éénzelfde 

structuur meerdere functies vervulde. Vooraleer dieper in te gaan op de algemene geografische 

typologie volgen hieronder de meest courante hypothesen om deze variatie te benadrukken. 
  

Militaire kampen 

In de negentiende eeuw, voor de opgravingen binnen deze structuren startten, werden 

de gekende voorbeelden vaak geïnterpreteerd als Romeinse militaire marskampen.
122

 

Dit bleef echter een bediscussieerbare hypothese. Toen in 1896 een structuur werd 

onderzocht bepaalde men de datering op laatkeltisch. Wanneer in de jaren vijftig van de 

twintigste eeuw elders en meer sporadisch opgravingen plaatsvonden, werd de 

protohistorische datering opnieuw bevestigd. Toen ook de vondsten deze hypothese niet 

ondersteunden, verdween de stelling voor veel structuren naar de achtergrond.  
   

Vluchtburgen of kleine versterkingen 

Door sommigen wordt de mogelijkheid van een versterking zonder, of met slechts heel 

weinig, interieure sporen geopperd. Aldus zien zij een mogelijkheid als zou het om 

vluchtburgen gaan waar de bevolking, beschermd door een versterking tijdens woelige 

gebeurtenissen, kon schuilen. Deze werden opgericht door lokale elites om, ondermeer 

op deze manier, de gewone bevolking aan zich te binden. Een strategische ligging is 

voor deze these van kapitaal belang. Mogelijk vormden dergelijke structuren de castella 

waar Caesar het over had in zijn Bello Gallico en die hij onderscheidde van de grotere 
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oppida.
123

 Naast vluchtburgen zouden dergelijke structuren hebben gediend als kleine 

versterkingen in de zin van verdedigingen. Voor beide hypothesen lijkt het echter 

opmerkelijk dat in nagenoeg geen enkele vierhoekstructuur sporen van een belegering 

zijn aangetroffen. 
 

Versterkte watervoorzieningsplaatsen 

Deze hypothese gaat vooral op voor Zuid-Duitsland. Op veel steun kan ze als 

enkelvoudige verklaring echter niet rekenen. Desalniettemin kan een verdedigbare bron 

een belangrijk voordeel bieden tijdens conflicten of belegeringen.  
 

Rituele structuren 

Lang was dit de populairste verklaring. Het is echter moeilijk om deze hypothese te 

bevestigen of ontkrachten. Waar hier voornamelijk op wordt gesteund is het idee dat de 

rituele wereld moest worden afgesloten van de profane. Verder waren in sommige 

structuren diepe schachten en/of gebouwen. De eerste zouden kunnen geïnterpreteerd 

worden als rituele bronnen, waterputten of heilige vijvers, wat volgens sagen 

belangrijke rituele plaatsen waren en waarin, bij bepaalde gelegenheden, votiefoffers 

werden gegooid.
124

 Verder zouden constructies kunnen worden gezien als 

cultusgebouwen. Anderzijds dient er niet enkel gezocht te worden naar grootse 

argumenten. De aanwezigheid van ‘gewone zaken’, zoals ceramiek, botmateriaal of een 

boom, zou evengoed kunnen wijzen in de richting van een ritueel gebruik (offers). Het 

grootste probleem is dat het tegenwoordig erg lastig is om te interpreteren wat vroeger 

rituele dragers waren. Daarom is het vaak moeilijk om archeologisch heiligdommen te 

duiden. Verder kan ook een aspect als de ligging een belangrijke rol hebben gespeeld. 

Zo blijken vele vierhoekstructuren nabij oudere funeraire zones gelegen en leven ze 

vaak verder als funeraire of rituele zone gedurende de Romeinse periode. Het zal vooral 

via het combineren van verschillende aspecten zijn dat hier een beter zicht kan 

verkregen worden. Bovendien  zal dat bij elke structuur afzonderlijk in vraag gesteld 

moeten worden of er voldoende aanwijzingen zijn om de context ritueel te noemen.  
 

Verzamelplaatsen 

Aansluitend bij de rituele sfeer ligt kan de hypothese van de verzamelplaatsen naar voor 

worden geschoven. Deze lokaties zouden gebruikt zijn om op welbepaalde 

momenten/gebeurtenissen grote groepen in te verzamelen. Er konden vervolgens 
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gemeenschapsactiviteiten, feesten en dergelijke plaatsvinden. Gedurende de prehistorie 

werden lokaties als deze verondersteld. Zo was het ondermeer nodig om via het 

samenkomen in grotere gemeenschappen een diversificatie van genen te bekomen, om 

banden te leggen tussen verschillende gemeenschappen en ideeën uitgewisseld. Vele 

van de La Tène vierhoekstructuren lijken echter te klein voor dit doel. Bovendien moet 

dit type van structuren waarschijnlijk nauwelijks na het neolithicum worden vermoed.  
 

Versterkte herenhoeves (Quadrat- of Herrenhöfe) 

Dit zijn structuren die groter zijn dan gewone hoeven, wat zich ondermeer kan 

uitdrukken in een greppelsysteem eromheen. Afvalkuilen en gebouwplattegronden 

zouden deze hypothese kunnen ondersteunen. Vroege aanhangers van deze theorie 

waren Paul Reinecke en Kurt Bittel. Zij zagen de Viereckschanzen als voorlopers van 

de Gallo-Romeinse villae rustica en de aedeficia die Caesar beschreef. Ze kennen 

waarschijnlijk een datering vanaf de overgang van de late Hallstatt naar de vroeg-La 

Tène periode. Opvallend is dat hun ligging vaak in de omgeving van oudere 

grafheuvelgroepen te vinden is, die ze vervolgens als begraafplaats gebruikten.
125

 
 

Fermes indigènes  

Naast de hierboven vermelde rijke hoeven, zouden ook minder elitaire hoven voorzien 

kunnen geweest zijn van een grachtensysteem omheen het erf. Dit zijn fermes indigènes. 

De vorm, afmetingen en duurzaamheid van de woonstructuren kunnen afhankelijk 

geweest zijn van de activiteiten en de bewoningsduur. Vaak is, binnen een geheel 

omsluitende regelmatige of onregelmatig gracht, een verdere onderverdeling via 

kleinere grachtjes waar te nemen. Op deze kleinere perceeltjes waren gebouwen, weides 

en akkers geplaatst.
126

 De oppervlakte van deze structuren kan sterk variëren, tot 

meerdere hectaren. Helaas is deze, net als de voorgaande categorie, archeologisch vrij 

onbekend. Ze zijn gekend in Noord-Frankrijk door middel van luchtfotografie 

(bijvoorbeeld Arras). Ook in de Lage Landen kwamen ze voor, bijvoorbeeld Axel (NL), 

Vinderhoute en Ertvelde (O-VL). Anders dan de versterkte herenhoven zijn ze vooral te 

dateren omstreeks de laat-La Tène periode. 
 

Veekransen 

Dit zijn lokaties waar de veehouder zijn dieren beschermd kon achterlaten. Structuren 

met slechts heel weinig vondsten zouden hiervoor in aanmerking kunnen komen. 
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Chemische sporen van uitwerpselen zouden in de toekomst mogelijk een beter beeld 

kunnen geven op hun verspreiding. 
 

Woonplaatsen van dorpsheren 

Een woonplaats van een dorpsheer moet enkel gezocht worden nabij of binnen een 

nederzetting. Bijgevolg past deze hypothese enkel bij vierhoekstructuren die gelinkt 

waren aan een woonareaal en waarbinnen woonsporen werden aangetroffen. Hier wordt 

ervan uitgegaan dat één persoon (of zijn familie) de plak zwaaiden binnen de 

nederzetting en dat hij deze positie veruiterlijkte door het afschermen van zijn 

woonplaats ten opzichte van de rest van het dorp. 
 

Funeraire structuren 

Verschillende vierhoekige structuren die worden aangetroffen blijken een funeraire 

functie te hebben gehad. Ze kwamen voor gedurende de volledige ijzertijd. Bovendien 

lijkt binnen West-Europa een link te bestaan tussen verschillende groepen. Ondermeer 

de langwerpige aarden monumenten zouden hier in kunnen passen. 
 

Langwerpige aarden monumenten 

Langwerpige aarden monumenten of long beds bestonden uit een uitgelengd 

heuvellichaam, tot tachtig meter lang en een breedte van circa tien meter. Er rond was 

een gracht aangelegd van niet meer dan een meter breed. Wanneer de heuvel weg-

erodeerde, bleven enkel sporen van deze grachten zichtbaar. Via het vulproces kan 

informatie worden verworven over de aanwezigheid van dit heuvellichaam. Hierin 

werd soms een graf gevonden, andere waren leeg. Meestal bevonden ze zich binnen 

grafvelden. Voor de datering wordt gedacht aan de late bronstijd, hoewel een complex 

uit Destelbergen gelinkt kon worden aan de Hallstatt C periode.
 127

 
 

Konijnenkwekerijen 

Dit is een fenomeen dat vooral op de Britse Eilanden gekend is. In sommige van deze 

vierhoekig omgrachte zones zijn circulaire of rechthoekige heuveltjes (vaak verward 

met grafheuvels) gelegen, elders zijn er nauwelijks interieure sporen te vinden. Deze 

kwekerijen zouden zijn voorgekomen vanaf de Romeinse periode. 
 

Nu enkele voorstellen zijn geponeerd kan vooreerst de vierhoekstructuur van Kooigem 

gedetailleerd besproken worden. Daarna volgen de structuren die in Vlaanderen aan het licht 

kwamen. Vervolgens wordt de Europese context belicht. 
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8.1 Vierhoekstructuren in Kooigem 

De site van Kooigembos werd meer dan eens omschreven als heiligdom. Degenen die deze 

stelling steunen, vonden een belangrijke aanwijzing in de vierhoekstructuur die in 1984-‘85 op 

het plateau van Kooigembos ontdekt werd. Enkele jaren later (1992) zou Etienne Glabeke een 

tweede vierhoekstructuur hebben gevonden. Het onderzoek dat daarop werd uitgevoerd, was 

echter minimaal. Te weinig informatie rond deze vondst zorgde voor heel wat vraagtekens. 

Mochten het beiden gelijkaardige structuren zijn, dan kan de vraag worden gesteld hoe ze 

chronologisch tegenover elkaar stonden en wat hun verhouding was. Zeker is dat het 

ceramische materiaal veel gelijkenissen vertoonde. Aldus zouden ze contemporain kunnen zijn 

of zeer kort op elkaar volgen. Complementariteit in functie is eveneens een mogelijkheid. Ook 

kan er gewag worden gemaakt van nog twee contexten die mogelijk te omschrijven zijn als 

vierhoekstructuren. Verder lijkt het nuttig om de vierhoekstructuur van Kooigem naast 

voorbeelden uit andere regio’s in Europa te plaatsen. Het is namelijk niet duidelijk welke plaats 

ze in een algemener beeld innam. 

 

8.1.1 Details van de vondst 

Tijdens de campagne van 1984-‘85 werden twee grachten aangesneden op de overgang van het 

plateau naar de westelijke helling. De eerste kreeg de benaming Gracht IX, K3.85/9/g3 en werd 

over een lengte van 4,20 meter onderzocht. Hij had een breedte van ca. 1,40 meter, een diepte 

van 1,20 meter onder het maaiveld en een NNO-ZZW-verloop. De tweede was Gracht X, 

K3.85/9/k.1. Een lengte van 4,40 meter werd onderzocht met een breedte van ca. 1,20 meter, 

een diepte van 1,08 meter onder het maaiveld en een WNW-OZO-verloop. Deze sporen lagen 

respectievelijk 0,45 en 0,56 meter onder het maaiveld. Mogelijk moet het oorspronkelijke 

loopniveau zowat twintig centimeter boven de leesbare sporen worden gezocht. Hierbij 

baseerde Johan Termote zich op twee plakken zacht gebakken leem in een gehomogeniseerde 

laag die zouden kunnen wijzen op de ondergrond van ijzertijdhaarden. Het moet benadrukt 

worden dat dit slechts een hypothese is. De vulling die in beide grachten werd aangetroffen 

leek overeen te komen. Opvallend was de grote hoeveelheid archaeologica (ca. 1700 

fragmenten) die hierin werd aangetroffen. Het verloop van de grachten, aangevuld met de 

resultaten van een vijftigtal boringen, zorgden voor de werkhypothese van een 

vierhoekstructuur.
128

 De vondst van Kemmelwaar deed een datering vermoeden van late 

Hallstatt/vroeg-La Tène. 
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Tijdens de campagne van 1986-‘87 werden de werkzaamheden van het vorige jaar verder gezet. 

Veel aandacht ging uit naar de vermoedelijke vierhoekstructuur. Om deze zo volledig mogelijk 

te kunnen opgraven werd gekozen voor een vlakopgraving. De vier aaneengesloten grachten 

waren gelegen onder een door bioturbatie verstoord pakket van veertig tot vijftig centimeter. 

De buitenafmetingen bedroegen 25,5 op 21,5 meter. (Figuur 30) De breedte van de greppel 

bedroeg maximaal twee meter (in het noorden) en minimaal 1,1 meter (in het westen). De 

grachten waren V-vormig uitgegraven, terwijl het middenstuk van de noordgracht een eerder 

trogvormig profiel vertoonde. Het noordoostelijke deel was iets dieper uitgegraven. 

Opmerkelijk was een parallelle ondiepe greppel in deze hoek die even de hoofdgreppel leek te 

verlaten om hem na een drietal meter opnieuw te vervoegen. Nog in dit noordoostelijk deel 

werd een primaire vulling geattesteerd die gevormd werd toen de gracht open lag. Het ging om 

lemige/zandige vloeilaagjes, vermengd met stukjes verbrande leem, houtskool en een weinig 

scherfmateriaal. Dit materiaal was echter te klein en te weinig typisch om precies te dateren. 

Enkel een ruime datering in late Hallstatt/La Tène I werd voorgesteld.
129

 In het midden van de 

westelijke gracht werd op een primair (funerair?) depot gebotst uit La Tène Ib. Dit omvatte wat 

botresten, evenals ceramiek en diverse grafgiften (zie verder). Langs de noordoostelijke, 

oostelijke en zuidoostelijke zijde van de vierhoekstructuur was mogelijk evenwijdig aan de 

gracht een palenrij te reconstrueren. De afstand tussen de verschillende paalsporen bedraagt ca. 

2 meter.
130

 Op het binnenterrein werden nauwelijks sporen gevonden, met uitzondering van een 

kleine plattegrond in de noordoosthoek. (Figuur 31) Deze plattegrond was trapeziumvormig 

en tweebeukig (5/5,4 op 5,4/4,8 meter). Waarschijnlijk was het gebouw bereikbaar via een 

brug over de gracht. Die mogelijkheid werd ondersteund door enkele kleinere paalgaten die 

vlakbij de gracht werden gevonden. De noordelijke wand was opgebouwd uit dikke palen, de 

zuidelijke bestond uit een groepering van dunnere. In de noordbeuk werden onregelmatige 

depressies gelokaliseerd die volgens Termote eventueel deel uitmaakten van een grotere put.  

De gehele structuur lijkt later in één beweging opgevuld. De aanwijzingen hiervoor waren het 

homogene uitzicht van de vulling met sterk humeuze klei, opvallend veel partikels houtskool, 

verbrande leem en talrijke archaeologica.
131

 De grote laterale spreiding van bij elkaar horende 

scherven en de hoge graad van fragmentatie doet vermoeden dat het materiaal secundair 

verplaatst werd. (Figuur 32) De hypothese van Termote is dat het om een ophogings- of 

stortlaag ging. Deze zou er na het in onbruik raken van de structuur gedeponeerd zijn.
132

 Dit 
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werd gesteund door de spreiding van de vondsten boven het hoekgebouw. Het stortmateriaal 

kan verder dienen als terminus ante quem én terminus post quem. Het secundaire stortmateriaal, 

dat bestaat uit zowat 9130 scherven, werd via vormeigenschappen gedateerd in de late 

Hallstatt/vroeg-La Tène periode. De gelijkenissen met het ijzertijdmateriaal, dat werd 

gevonden op de Kemmelberg, is opvallend. Dit werd door middel van een 

radiokoolstofdatering bevestigd (vijfde/midden vierde eeuw vot). Het reeds vermelde primaire 

depot uit de westelijke gracht kreeg de datering La Tène Ib. Dit was een belangrijke aanduiding 

voor het in onbruik raken van de vierhoekstructuur, aangezien het werd ingebracht nadat het 

geheel overdekt raakte door een stortlaag. Anderzijds toont deze La Tène Ib datering aan dat er 

na La Tène Ia nog steeds bewoning was op de top van het plateau. Bovendien is het mogelijk 

dat de grachten toen toch nog enigszins zichtbaar waren, daar het er perfect in geplaatst was. 

Aan de hand van deze vondst opteerde Johan Termote voor twee gebruiksfasen van de 

structuur. Met een eerste fase (late Hallstatt/La Tène Ia) is de vierhoekstructuur en de 

hoekconstructie te verbinden. Tijdens een tweede fase werd een depot (La Tène Ib) geplaatst in 

de westelijke gracht en werd de volledige vierhoekstructuur vol gestort. Eventueel is dit een 

aanduiding voor de opgave van de site of eventueel de intentie om de oppervlakte bouwrijp te 

maken.
133

  

 

8.1.2 Een tweede vierhoekstructuur? 

De vermeende tweede vierhoekstructuur kan hier, met uitzondering van wat ruwe informatie, 

niet verder worden belicht daar er, buiten wat vondstmateriaal, nauwelijks informatie 

beschikbaar was. Door gebrek aan middelen werden enkel de grachten uitgegraven (begin 

jaren ’90, tot 1995). Op die manier bleef het vermoedelijke binnenterrein ontstoken van enige 

archeologische belichting. Haar ligging kan een twintigtal meter meer zuidwaarts worden 

gesitueerd.
134

 (Figuur 9) De grachten hadden elk een lengte van ongeveer dertig meter
135

, 

waardoor de structuur dus iets groter was dan de eerste. Het geheel zou een onregelmatige, 

eerder ruitvormige vierhoek hebben gevormd. Uit de grachten kwam materiaal naar boven, 

maar uitgesproken minder dan wat gevonden werd in de eerder beschreven vierhoekstructuur. 

De datering tussen beide zou wel min of meer overeen hebben gekomen. Ook hier lijkt 

namelijk sprake van een typisch late Hallstatt/vroeg-La Tène ensemble. De geknikte vormen 

(Marne ceramiek) en een scherf rood beschilderde Kemmelwaar zijn tekenend voor deze fase. 
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In het kader van deze verhandeling werden de vondsten uit deze context getekend en 

beschreven. (pagina 90 tot 107; Figuur 45 tot 51 en 55)  

Hoewel voorbehoud dient aangetekend te worden bij deze sporen lijkt de context wel het 

bewijs dat de oppervlakte van de vroeg-La Tène site meer zuidwaarts verder ging. Sonderingen 

door Etienne Glabeke genomen ten zuiden van het bos, leverden bovendien ook sporen op die 

wijzen op een vroeg-La Tène aanwezigheid. Hoewel het hier bijvoorbeeld ook kan gaan om 

afvalcontexten, is het niet onmogelijk te denken dat bewoning ook daar aanwezig was. 

 

8.1.3 Meer vierhoekstructuren in Kooigem? 

De spitsgracht met NW-ZO-verloop vormde mogelijk de gracht van een vierhoekstructuur. 

(Figuur 10) Op het noordwestelijke uiteinde werd namelijk een hoek van ongeveer negentig 

graden vastgesteld die richting het westen liep. Helaas konden deze sporen (hoek en gracht met 

breedte van 2.20 meter) enkel over ca. 64 meter worden gevolgd. Eventuele andere zijden 

werden niet onderzocht. Opmerkelijk was het grote aantal La Tène Ia en Ib materiaal (zie 

eerder) hierin. 

Een derde (drievoudige) vierhoekstructuur, op het perceel ten zuiden van het bos, zou mogelijk 

een La Tène III/vroeg-Romeinse datering hebben. Hierover is echter weinig eensgezindheid. 

Ook wat de functie betreft is er veel onduidelijkheid. Morfologisch lijkt er een correspondentie 

met vierhoekstructuren uit de funeraire sfeer. (Figuur 33) Helaas kan over deze drieledige 

structuur niet veel meer worden gezegd (Rijnland, Noord-Frankrijk, Vlaanderen; zie verder).  

 

8.2 Vierhoekstructuren in Vlaanderen 

Naast de vierhoekstructuur van Kooigem zijn in Vlaanderen op meerdere sites gelijkaardige 

structuren aan het licht gekomen. (Figuur 34) Kemzeke Kwakkel, Ursel Rozestraat (Figuur 

35), Aalter Woestyne (Figuur 36), Knesselare Westvoorde (allen in het noorden van Oost-

Vlaanderen), Kontich Alfsberg (Antwerpen; Figuur 37) en Wijshagen Plokroy (Limburg) zijn 

de voorbeelden die het vaakst terugkomen in de vakliteratuur. Ook tijdens een recente 

noodopgraving op de grens Kortrijk/Harelbeke (Figuur 38; ca. 8 km van Kooigem, W-VL) 

kwam een vierhoekstructuur aan het licht. Een adequate inventaris van Vlaamse 

vierhoekstructuren is er voorlopig niet. Een belangrijk probleem is dat dergelijke structuren 

moeilijk te onderscheiden zijn van andere archeologische en recente sporen.
136

 Een studie met 

betrekking tot hun typologie was er wel. Hierin stellen Bourgeois & Nenquin
137

 voor Oost- en 

West-Vlaanderen een onderverdeling in twee groepen voor. Een eerste type is groot en 
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rechthoekig met zijden tot dertig op vijftig meter en doorlopende grachten met een breedte van 

anderhalve tot twee meter. Tot type 1 kunnen Aalter, Ursel Rozestraat, Kemzeke, 

Kortrijk/Harelbeke en eventueel Knesselare gerekend worden. Wanneer als onderzoeksgebied 

geopteerd wordt voor volledig Vlaanderen zouden ook Kontich en de grote structuur van 

Wijshagen Plokroy kunnen opgenomen worden.  

Hun grachten werden zorgvuldig uitgegraven. Dat werd aangetoond door een bodemkundig 

onderzoek van Roger Langohr en Kai Fechner
138

 op de structuur van Aalter. De aarde van de 

opeenvolgende horizonten werd apart bewaard, elk aan een kant van de gracht. Er zijn 

voldoende aanwijzingen om aan te nemen dat de grachten slechts kort open lagen (tot enkele 

weken). Het ontbreken van vorstsporen doet bovendien vermoeden dat de grachten buiten de 

vorstmaanden zichtbaar waren. Ook zijn er aanwijzingen voor een periode waarin de 

grondwatertafel relatief laag was. De auteurs denken hierbij richting herfst. In het heropvullen 

van de grachten kan mogelijk de reden worden gezien voor het apart bewaren van de 

horizonten: het reconstrueren van de originele bodem. Aldus kan er gedacht worden aan een 

zeer doordacht uitgraven en nivelleren van dergelijke structuren. Pedologische studies op de 

grachten van Knesselare,
139

 Ursel en Kemzeke
140

 vertelden min of meer hetzelfde verhaal. Ook 

te Kontich verzorgden dezelfde bodemkundigen een onderzoek. Hier bleek de structuur niet 

meer dan enkele jaren te hebben opengelegen, tot de grachten voor de helft vlug en 

vermoedelijk intentioneel opgevuld werden. In de daarop volgende jaren lijkt een groot stuk 

van een wal die volgens datzelfde onderzoek op een afstand van maximum twee meter van de 

binnenzijde van de gracht moet hebben gestaan, vervolgens intentioneel op de overgebleven 

depressie te zijn gegooid.
141

 Het is echter niet duidelijk of de structuur toen nog haar 

oorspronkelijk gebruik kende. 

Naast deze kortstondigheid, lijken ook andere overeenkomsten deze structuren te bundelen, 

vooreerst de ligging. Allen waren ze namelijk gelegen op verhevenheden in het landschap, 

meestal zandruggen, vlakbij depressies en steeds buiten het woonareaal. De oriëntatie lijkt bij 

de plaatsing eveneens te hebben meegespeeld. De meeste hielden zich namelijk aan een NW-

ZO verloop. Te Knesselare en Kortrijk/Harelbeke was er een oriëntatie naar de windstreken. 

Paalzettingen vormden een ander aspect. Deze waren meestal te vinden in één van de hoeken. 

Ook kwamen palen voor buiten de structuren. Zo was te Knesselare aan de buitenhoeken 
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telkens één staander te vinden.
142

 Vlakbij de paalsporen werd soms een depot bijgezet (vaak 

ceramiek). Zo werd in Ursel de schouder van een fraaie pot gevonden in een paalkuil
143

 en in 

Aalter twee volledige potten en verschillende scherven van een viertal andere op een pakket 

houtskool en verbrand bot.
144

 Terwijl zich in Kortrijk/Harelbeke twee depots in de gracht 

bevonden (zuidhoek en zuidoostzijde).
145

 Over het algemeen zijn het echter bijzonder arme 

contexten. Zowel op het late ijzertijdniveau te Aalter, Ursel en Wijshagen Plokroy (?) zijn 

windvallen gevonden die doen vermoeden dat op de sites minstens één grote boom stond.
146

 

Ten slotte kunnen ze waarschijnlijk allemaal gedateerd worden tijdens de tweede helft van de 

La Tène periode, behalve Kemzeke met een post-vroeg-La Tène datering
147

. Enkele tonen een 

continuïteit tot in de vroeg-Romeinse periode. Zo valt de laatste dempingfase te Kontich in de 

eerste eeuw (na een eerste in de late La Tène).
148

 De beperkte aanwezigheid van archaeologica 

zorgt er echter voor dat er algemeen slechts een relatieve datering mogelijk is. Ook de vraag 

naar de functie blijft op die manier in een wasem van mysterie gehuld. Wanneer echter de 

zorgvuldige aanleg, en in sommige gevallen nivellering, van de grachten in ogenschouw wordt 

genomen, evenals de prominente ligging in het landschap, de aanwezigheid van grote (heilige) 

bomen en depots, dan kan worden gedacht in de richting van een rituele betekenis. Deze 

functie wordt ook verondersteld voor gelijkaardige structuren in de omringende streken. Dit is 

zo bij vierhoekstructuren die tijdens de La Tène periode bestonden in Noord-Frankrijk/Picardië 

en de Titelberg (Lux). Deze zijn evenwel veel rijker.
149

 Ook zijn opmerkelijke gelijkenissen 

zichtbaar met vroeg-Romeinse openluchtheiligdommen in Zuid-Nederland (zie verder).  

Voornamelijk via de luchtfotografie werd kennis genomen van kleinere, eerder vierkante, 

structuren met een (vaak onderbroken) gracht. De zijden hadden een lengte van slechts enkele 

meters, terwijl hun breedte meestal niet meer dan één meter bedroeg. De onderbreking 

schommelde over het algemeen rond de tachtig centimeter. Meer dan eens waren verschillende 

naast elkaar geplaatst. Opvallend is dat in hun nabijheid vaak grafheuvels te vinden waren 

(bijvoorbeeld Aartrijke en Oostkamp). Deze link met funeraire praktijken wordt verder 

bevestigd door incineratiegraven die binnen deze structuren werden geplaatst. Zo trof men 

binnen de grachten van de zes vierkante structuren van op de urneveldcultuursite te 
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Destelbergen incineratiegraven aan.
150

 Er kan dus vrij zeker gesteld worden dat dit type dienst 

deed als grafmonument. Wat de grafinhoud betreft, onderscheiden ze zich nauwelijks van 

gewone vlakgraven. Het lijkt er op dat het type in de Hallstatt periode (Destelbergen/O-VL) 

verscheen en vervolgens bleef voorkomen in de La Tène fase tot zelfs in de vroeg-Romeinse 

periode (Ursel Konijntje). Andere voorbeelden werden ondermeer gevonden te Aartrijke, 

Koekelare, Oostkamp, Oudenbug (W-VL), Gent (O-VL) en Wijshagen Plokroy (iets later dan 

de grote vierhoekstructuur). Met haar funeraire functie (vier brandrestengraven) zou ook de 

eerder vermelde structuur van Knesselare in dit kader kunnen passen. Verder zijn in Nederland 

gelijkaardige structuren geattesteerd (Oss Ussen, Mierlo Hout), net als op laat-La Tène 

necropolen in Noord-Frankrijk.
151

  

Type 1 en 2 kwamen dus naast elkaar voor, maar droegen waarschijnlijk een heel verschillende 

functie. Zo kan type 2 wellicht verbonden worden met de dodenritus. Ook het grotere type 1 

kwam soms voor in relatie met het dodenbestel, doch, dit verband is veel onzekerder. Vaker 

wordt gedacht aan cultusplaatsen, naar analogie met de omringende gebieden en de latere 

Romeinse openluchtheiligdommen. Een belangrijke regio voor de kennis van deze 

openluchtheiligdommen is het Maas-Demer-Scheldegebied (Zuid-Nederland en het 

noordoosten van Vlaanderen). Geografisch zouden ook de eerder vermelde sites van Kontich 

en Wijshagen Plokroy binnen deze groep passen. 

 

8.2.1 Vierhoekstructuren in het Maas-Demer-Scheldegebied 

In 1987 maakten Jan Slofstra en Wijnand van der Sanden
152

 gewag van zes enclosures 

(NL/Noord-Brabant: Hoogeloon (Figuur 39), Oss Ussen (a, b), Alphen; BE: Wijnegem, 

Neerharen/Rekem, Wijshagen Rietem) in het Maas-Demer-Scheldegebied. Deze werden 

gevormd door een gracht, soms wal en/of palissade die een (onregelmatig) vierhoekig terrein 

afbakende, waarvan de hoeken georiënteerd waren op de windstreken. Meestal werd de 

aflijning onderbroken voor de toegang. De structuren van Wijnegem, Neerharen en Wijshagen 

Rietem werden gevormd door een palissade of losse palen.
153

 De plattegronden leken 
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bovendien meer te nijgen richting omgangstempels. Daarom zullen ze hier verder buiten 

beschouwing worden gelaten.  

Paalzettingen leken een belangrijk kenmerk. Zij lagen bovendien aan de basis om ze, naar 

analogie met vroege Noord-Franse contexten (zie verder), in de rituele sfeer te plaatsen, waar 

ze voorheen aanzien werden als veekralen.
154

 In Hoogeloon werd via passende scherven 

aangetoond dat palen die haaks op elkaar werden gevonden uit dezelfde fase dateerden.
155

 Een 

ander argument in het voordeel van een functie in de rituele wereld vormde het grote aantal 

kuilen binnen de structuren. Windvallen kunnen binnen deze optiek eventueel als cultusbomen 

worden aanzien. Als bijkomend argument, ten voordele van een rituele functie, kan het 

afwijkende vondstensemble worden genoemd tussen deze structuren en vlakbij gelegen 

contemporaine nederzetting.
156

 Zowel dit vondstensemble, als de ligging binnen (Oss Ussen a) 

of nabij (Hoogeloon) een nederzetting vormt meteen het belangrijkste verschil met de 

voorbeelden die werden besproken in Vlaanderen. Armbanden, munten, fibulae en ceramiek 

vormden de belangrijkste vondstcategorieën. Ook verbrand dierlijk botmateriaal werd 

meermaals opgegraven. In dat materiaal zien de auteurs aanwijzingen voor votiefoffers, naar 

analogie met voorbeelden uit Noord-Frankrijk en de Moezelstreek.
157

 De datering (eerste tot 

derde eeuw n.Chr.) vormt tevens een belangrijke afwijking tegenover de Vlaamse voorbeelden 

die voornamelijk tijdens de eindfase van de La Tène periode werden geplaatst. Verder is het 

opmerkelijk dat sommige binnenterreinen verdiept lijken te zijn geweest.  

Ondanks de verschillen vermoedt Guy De Mulder dat de Vlaamse vierhoekstructuren armere 

ijzertijdantecedenten zijn van deze structuren.
158

  

Een aparte vermelding dient de vierhoekstructuur van Alphen te krijgen. Centraal was namelijk 

een grafheuvel geconstrueerd, wat deze eerder in de Rijnlandse context van de Grabgärten en 

het Franse type Bouranton doet passen (zie verder). Ook het hierboven beschreven type 2 lijkt 

aan te sluiten bij deze voorbeelden. Er kan tevens een vierhoekstructuur worden vermeld die 

gevonden werd op het Kops Plateau in Nijmegen.
159

 Met een Hallstatt B of C datering past ze 

helemaal niet binnen de MDS-groep. Morfologisch kan wel een link worden gelegd met de 

structuren die gevonden werden in Alphen en Oss Ussen (a). Net als Alphen was ze namelijk te 

linken aan een grafheuvel. Anders dan in Alphen, waar de grafheuvel centraal in de structuur 

lag, waren ze in Nijmegen verbonden door een allee. Bovendien ging het om een late bronstijd 
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of vroege ijzertijd heuvel. Wel werden ten tijde van de vierhoekstructuur twee bijzettingen in 

deze heuvel geplaatst. Meer nog kwam ze overeen met Oss Ussen a. In beide was een 

paalzetting te vinden en hun oriëntatie was identiek. Ook wordt door David Fontijn de link 

gelegd naar de, min of meer gelijktijdige, site van Destelbergen Eenbeekeinde (zie eerder). Zo 

lijkt deze vierhoekstructuur aan te sluiten bij vierhoekige funeraire monumenten, zoals type 2 

en verschillende Franse voorbeelden. Sporen van (offer)rituelen zijn mogelijk te vinden in 

verschillende kuilen met verbrand aardewerk, ijzeren mes en bronzen kokerbijl.  

 

 

 afmetingen datering functie interne sporen vondsten type 

Aalter 45x25/26 m M/LLT sacraal 
9 paalsporen in zuidhoek; 

ceramiekdepot 
relatief arm 1 

Alphen  34x36 m VrR funerair grafheuvel; paalzetting  rijk MDS 

Destelbergen 

(6 ex.) 

zijden: 8x11- 

16x19 m 
Ha. C funerair telkens crematiegraf arm 2 

Gent 3,6x3,8 m ijzT funerair graf arm 2 

Hoogeloon 22,5x20,5 m VrR sacraal paalzetting; kuilen rijk MDS 

Kemzeke 20x30m post-VLT sacraal leeg arm 1 

Knesselare 15,6 x 14,8 m LLT sacraal 
graven; 4 paalsporen bij 

buitenhoeken 
arm 1/2 

Kontich 62x55 m LLT/VrR 

sacraal 

of woon- 

areaal 

paalzetting (6 palen); 

dubbel palissadespoor; 

gebouw; 3 kuilen 

(contemporain?) 

arm (1) 

Kooigem 25,5x21,5 m LHa/VLT zie verder gebouw relatief arm  1 

Kortrijk/ 

Harelbeke 
10x11 m LLT sacraal 

3 paalsporen;  

2 ceramiekdepots 
relatief arm 1 

Oss Ussen a 45x35 m VrR sacraal paalzetting; kuilen rijk MDS 

Oss Ussen b 32x33 m MLT 
funerair/ 

sacraal 

paalkrans (buiten); annex 

met graf 
rijk MDS 

 

Ursel 

(I-IV.) 

 

16x17 m (I) 

13x14 m (II) 

49x16 m (III) 

? (IV) 

M/LLT 
sacraal 

 

paalzetting (4 palen in 

zuidhoek structuur III); 

crematiegraven 

arm 
1 

 

Ursel 4,4x4,9 m LLT funerair crematiegraf arm 2 
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Wijshagen 

Plonkroy 
20x34/36 m LLT sacraal 2 brandrestengraven arm (1) 

Wijshagen 

Plonkroy 

(9 ex.) 

zijden: 4-7 m VrR funerair 

4 crematiegraven, soms 

vierpostenstructuur 

(dodenhuisjes?) 

arm 2 

Tabel 2
160

 

 

8.2.2 Vlaamse en MDS-contexten versus de Kooigemse structuur 

Wanneer de vierhoekstructuur van Kooigem wordt vergeleken met type 1 en vervolgens met 

type 2, lijkt de associatie met deze tweede onmiddellijk te schrappen. De gracht van de 

structuur van Kooigem was namelijk niet onderbroken, een primaire functie als graflokatie 

heeft ze niet gehad en ook de afmetingen lijken aan de grote kant om binnen deze groep te 

passen. Verder is de grondvorm een rechthoek, waar het in dit type voornamelijk een vierkant 

hoort te zijn. Type 1 is wellicht makkelijker te linken aan de structuur van Kooigem. Vooreerst 

sluiten de afmetingen van de grachten (lengte en breedte) bij elkaar aan, waren ze beiden 

ononderbroken en kwam de oriëntatie (NW-ZO) overeen. Ook lijken de grachten in Kooigem, 

net als bij enkele Vlaamse voorbeelden, op een gegeven moment intentioneel gevuld. De 

ligging op een verhoogde plek in het landschap vormt een ander gelijklopend aspect. Ten slotte 

kan de aanwezigheid van archaeologica worden aangehaald. De Vlaamse voorbeelden zijn over 

het algemeen arm. In Kooigem is daarentegen een grote hoeveelheid scherfmateriaal gevonden 

binnen de structuur. Dit zou echter deel hebben uitgemaakt van een nivelleringslaag (zie 

eerder). Aldus huist ook hierin een overeenkomst tussen type 1 en Kooigembos. Deze povere 

contexten vormden echter een tegenstrijdigheid met het MDS-gebied (rijke contexten).  

Daarnaast zijn er opmerkelijke verschillen tussen de Kooigemse vierhoekstructuur en de 

Vlaamse voorbeelden. De eerste is te vinden in de datering. Waar Aalter, Ursel-Rozestraat, 

Wijshagen en Kontich gedateerd worden in de laat-La Tène periode, lijkt Kooigem te plaatsen 

rond de overgang van de late Hallstatt naar de vroeg-La Tène periode. Enkel Knesselare komt 

in de buurt met een post-vroeg-La Tène datering. De kloof met de MDS-contexten is nog 

groter. Verder vormt de plattegrond uit de noordoosthoek een onderscheid. In geen ander 

Vlaams of MDS-voorbeeld werden dergelijke constructies gevonden. Er werden hooguit 

paalzettingen geattesteerd. Als laatste verschilpunt kan de omgevingscontext worden 

aangehaald. Kooigem is namelijk de enige van de Vlaamse structuren die binnen het 
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woonareaal gesitueerd was. Hierbij gaat het vooralsnog niet om grote woonhuizen, wel om 

spiekers. Dit vormt evenwel een overeenkomst met het MDS-gebied. 

 

 grootte Vorm grachten vondsten datering functie 

Kooigem 25,5x21,5 m vierhoek doorlopend arm LHa/VLT (?) 

Type 1 tot 30x50 m vierhoek doorlopend arm MLT/LLT sacraal (?) 

Type 2 enkele meters vierkant onderbroken arm Ha/LT/VrR funerair 

Tabel 3 

 

Tussen de vierhoekstructuur van Kooigem en deze in Vlaanderen, type 1 zijn er dus 

aansluitende kenmerken, evenals bepaalde zaken die hiertegen in te brengen zijn. Hetzelfde 

geldt voor de vergelijking met het MDS-gebied. Daardoor lijkt het nuttig om op zoek te gaan 

naar parallellen met andere omliggende regio’s. Vooreerst zal Noord-Frankrijk belicht worden, 

wat slechts een tiental kilometer van Kooigem verwijderd ligt. Daarna komen de Zuid-Duitse 

Viereckschanzen aan bod en vervolgens het Rijnland. 

 

8.3 Noord-Franse vierhoekstructuren 

Ook in Frankrijk speelde de luchtfotografie een belangrijke rol in de kennisverwerving van 

vierhoekige structuren uit de ijzertijd en Gallo-Romeinse periode. Zo kwamen vooral in de 

regio’s Picardië (Somme, Oise, Aisne) en Champagne-Ardenne (o.a. Ardennes, Marne, Aube) 

relatief grote concentraties aan het licht. Vaak waren ze gelegen op dominante plaatsen in het 

landschap. Hun typologie is nog lang niet ontrafeld (openluchtheiligdommen, vierhoekige 

grafstructuren, herenhoeves, ferme indigène, fana). Ze worden verwoord als enceintes carrées, 

enclos quadrangulaires, enclos cultuels of sanctuaires Picards. Jean-Louis Brunaux heeft het 

voor deze regio enerzijds over heiligdommen van het type belge, genoemd naar Gallia Belgica, 

waar ze aanvankelijk werden aangetroffen en anderzijds over Viereckschanzen.
161

  

Vele tientallen voorbeelden van het type belge zijn bekend, waarvan Gournay-sur-Aronde, 

Saint-Maur (ovaal), Estrées-Saint-Denis (allen Oise) en Ribemont-sur-Ancre (Aisne) tot de 

bekendste horen. Ze kwamen geïsoleerd van de bewoning voor, of er middenin. Een gracht en 

eventueel een palissade (al dan niet in dubbele verhouding; Figuur 40) vormde een vierhoekig 

terrein, waarop mogelijk paalzettingen, kuilen en gebouwen voorkwamen. De grachten werden 

enkel onderbroken, voor de ingang. Deze ingang kon bestaan uit een poortgebouw. Een ander 

belangrijk kenmerk was de grote hoeveelheid vondstmateriaal dat horizontaal verspreid over de 
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site, in meerdere zones en/of in de grachten voorkwam. Het ging vooral om beenderresten (met 

post-mortem breuksporen) uit menselijke en dierlijke (offer)rituelen en een enorm aantal 

wapens uit ijzer, voornamelijk (delen van) zwaarden en schilden. Het type belge maakte een 

geleidelijke evolutie door. Aanvankelijk waren het rudimentaire omgrachte terreinen (eind 

vierde/begin derde eeuw) die deden denken aan vierkante grafstructuren uit de late 

Hallstatt/vroeg-La Tène periode. Opmerkelijk is echter dat geen enkel voorbeeld voorkwam 

binnen of nabij een necropool.
162

 Verder leverden deze vroege structuren nauwelijks materiaal 

op, mogelijk omdat het er nooit gedeponeerd werd. Doorheen de tijd evolueerden ze richting 

tempelachtige gebouwen die nog steeds geplaatst waren op door gracht/wal/palissade omgeven 

terreinen. (Figuur 41) De eerste gebouwtjes waren zeer eenvoudig, bestaande uit vier of vijf 

palen, rechthoekig, vierkant of ovaal, met zijden van vier tot tien meter en enkelschepig. Te 

Gournay werd deze evolutie ondersteund door een vierde eeuwse voorloper. Het niveau 

leverde een graf en heuvel op, evenals een ceramiekdepot in relatie met een vierhoekig 

omgracht terrein (45x38 meter), met binnenin enkel een kruisvormige palenstelling. Deze 

sporen zouden zichtbaar zijn gebleven tot de tweede eeuw vot.
163

 Het hoogtepunt van de 

bouwactiviteiten zou er vervolgens vooral in de derde en tweede eeuw vot te plaatsen zijn. 

Toen werd ondermeer een palissade geplaatst en vanaf dan (begin derde eeuw) lijkt er door het 

rijke vondstmateriaal zeker sprake van een heiligdom. De toegang kreeg een imposante poort 

en een tempel op het binnenterrein kreeg stilaan vorm. Deze laatste zou blijven evolueren tot 

laat in de eerste eeuw vot. Tijdens de Romeinse occupatie leefden meerdere heiligdommen 

verder als cultusruimten. Enkele gingen zelfs over in Gallo-Romeinse omgangtempels.
164

  

Onder Noord-Franse Viereckschanzen verstaat Brunaux vierhoekige enclosures met zijden (wal 

en gracht) van zestig tot tachtig meter, die vaak nog zichtbaar zijn.
165

 Ze kenmerken zich door 

een arm vondstenensemble. Net als in Zuid-Duitsland zijn hier (zeldzame) contexten gevonden 

met diepe schachten. Zo werd een elf meter diepe en rijk gevulde schacht gevonden in de 

structuur van Les Hayes (Loir-et-Cher). Het type dateert vooral uit de tweede helft van de La 

Tène periode. Mogelijk waren ook dit rituele plaatsen. Evengoed hadden ze echter een functie 

in de landbouw of als verzamelplaatsen.  

Een afwijkende structuur werd gevonden in Longvilliers Bois de Réculet (Yvelines; tweede 

helft eerste eeuw vot). Deze vondstarme structuur werd afgelijnd door een gracht en een wal en 
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door het midden liep een wal en palissade die het binnenterrein in twee deelde. Een hypothese 

stelt dat dit een opsplitsing in een woonerf en veekraal, akkerland of artisanale zone betrof.
166

  

Het type Bouranton, waarvan Barberey-Saint-Sulpice Les Gravières (Aube; Figuur 42)
167

 een 

voorbeeld was, vormde eveneens een categorie. Deze maakte een evolutie door van 

vierhoekstructuur met ononderbroken wal/gracht/palissade, zijden van 40-60 meter en 

georiënteerd op de windrichtingen, naar een grafheuvel op een rechthoekig terrein. Binnenin 

was een graf gelegen onder een grote tumulus. Enkele voorbeelden toonden een wagengraf. 

Het lijkt aldus dat dit soort monumenten in de rituele en/of funeraire (secundair) sfeer 

verankerd waren, waarschijnlijk als graven van de aristocratie.
168

 De datering ligt rond het 

einde van de Hallstatt/begin La Tène periode. Mogelijk kon een link worden gelegd naar 

structuren die voorkwamen op de Noord-Franse necropolen uit de La Tène periode. Dit waren 

kleinere vierkante structuren die corresponderen met het hierboven besproken Vlaamse type 2. 

Voorbeelden hiervan waren te vinden in Thugny-Trugny (Champagne-Ardenne) en Saint-Vast-

en-Chaussée (Somme). Vergelijkbaar zijn ook grotere structuren, zoals Tartigny (Oise), waar 

vierhoekstructuren gevonden zijn met zijden tot 19 meter. In elke van hen was centraal een 

crematiegraf bijgezet, dat op haar beurt omgracht was door een kleinere vierhoek (ca. 3x3m). 

 

8.3.1 Noord-Franse contexten versus de Kooigemse vierhoekstructuur 

Een link tussen de structuur van Kooigem en de Noord-Franse voorbeelden lijkt door hun 

nabijheid zeker mogelijk. Wanneer de kenmerken van beide worden vergeleken lijkt dat ook op 

te gaan. Vooral de vroegste fasen van het type belge met vierhoekig omgrachte terreinen en een 

arm vondstmateriaal, op topografische hoogtes (eind vierde/derde eeuw vot), tonen 

opmerkelijk gelijkenissen met Kooigem. Op het binnenterrein werd hooguit een paalzetting 

vastgesteld, zoals ze ook binnen verschillende Vlaamse contexten voorkwamen. De Franse 

Viereckschanzen zouden ook binnen deze vergelijking kunnen geplaatst worden.  

Vanaf ca. de derde eeuw waren cultusgebouwen aanwezig binnen deze heiligdommen. Een 

gebouw binnen deze structuren die zo vroeg te dateren was als in Kooigem kwam echter niet 

voor. Ook valt op dat voor de ingang steeds een onderbreking in de gracht werd voorzien. De 

datering vanaf het midden van de La Tène periode, zowel voor Viereckschanzen als type belge, 

zijn echter later dan Kooigem, zodat een directe link in vraag kan worden getrokken. Aldus 

mag geconcludeerd worden dat Kooigem ook hier niet volledig in het plaatje past. 
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8.4 Zuid-Duitse Viereckschanzen 

Onder de term Viereckschanze wordt een al dan niet regelmatige vier- tot rechthoekige 

aflijning van een terrein verstaan, waarvan de hoeken vaak georiënteerd waren op de 

windstreken en zelden afgerond. Men maakte bij de constructie gebruik van een systeem van 

een gracht en/of (binnen)wal. Bij meerdere voorbeelden zou een palissade bovenop de wal 

hebben gestaan.
169

 De zijden hadden gemiddeld een lengte van tachtig meter (tot honderddertig 

meter), terwijl de grachten zowat vier meter breed waren, voor een diepte van een tweetal 

meter.
170

  De wal kon tot drie meter hoog zijn en ongeveer zeven meter breed.
171

 De grachten 

kenmerkten zich doorgaans door steile wanden en een ronde tot V-vormige basis. (Figuur 43) 

De toegangen waren zeer gevarieerd van uitzicht (sober tot torenconstructies) en lagen meestal 

in het midden van de oost- of zuidzijde. De gracht werd hiervoor overbrugd of de wal 

onderbroken. De binnenruimte van gemiddeld één hectare was meestal opgehoogd.
172

 Binnenin 

werden gebouwen aangetroffen, evenals diepe schachten. De term Viereckschanze wordt 

vooral gelinkt aan vierhoekstructuren die voorkomen in Zuid-Duitsland (Beieren en Baden-

Württemberg). Ze zijn er meestal gelegen op dominante lokaties en steeds in de onmiddellijke 

omgeving van water of vochtige zones.
173

 Ze lijken vooral te linken aan landelijke contexten. 

Soms kwamen ze echter voor nabij woonareaal of was er mogelijk een interieure nederzetting. 

Viereckschanzen maakten een evolutie door. Dit kan aan de hand van Holzhausen worden 

geïllustreerd. De eerste fase was enkel opgebouwd door een palissade.
 174

 Ook een schacht en 

een gebouwstructuur (cella met omgang)
175

 waren toen al geconstrueerd. Pas vanaf de vierde 

fase was er een gracht/wal/palissade te vinden. Over de verschillende fasen te Holzhausen valt 

op dat, met uitzondering van de drie schachten, trouw werd gebleven aan initiële ligging 

binnen de structuur. Dit zou echter niet in alle Viereckschanzen zo zijn geweest.  

Algemene verschillen, zowel in ligging (bijvoorbeeld plateau versus helling), evolutie, als 

vondsten (bijvoorbeeld al dan niet een gebouw, schacht) zouden echter naar een functionele 

variatie kunnen verwijzen. Want het is maar zeer de vraag of er sprake kan zijn van één 

fenomeen. Zo kunnen verschillende structuren zeer diverse gebruiken hebben gehad. Maar ook 

eenzelfde structuur kan meerdere functies gekend hebben. Zo kunnen voor vierhoekstructuren 

veelvuldige gebruiken uit de rituele en/of profane wereld worden bedacht.
176

 Tot enkele jaren 
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geleden werd echter bijna uitsluitend verondersteld dat ze te verbinden waren met 

cultuspraktijken. De belangrijkste argumenten die hiervoor werden aangehaald waren diepe 

schachten en verschillende gebouwen. Deze schachten werden aanvankelijk geïnterpreteerd als 

afvalkuilen. (Figuur 44) Bij het opgraven van een dergelijke context in 1957, te Holzhausen, 

bleken ze opmerkelijk diep, tot 35,3 meter. In de vulling werden naast ceramiek, 

boomstammen, botmateriaal ook vreemde vondsten gedaan. In Fellbach-Schmiden kwamen 

houten figuren boven en in Mšecké Žehrovice (Bohemen) een kalkstenen hoofd. Bovendien 

werd in enkele contexten een hoge nitraat- en fosfaatconcentratie gemeten, wat kan wijzen op 

depositie van vlees en/of bloed, evenals stalmest (offer/vergiftiging). Zo werden ze al vlug 

geïnterpreteerd als offerplaatsen voor goden uit de onderwereld.
177

 Verder kan er mogelijk een 

link worden gelegd tussen deze contexten en de vierhoekige funeraire schachten uit de 

omgeving van Toulouse, daterend uit de tweede en eerste eeuw vot. Deze waren zorgvuldig 

gevuld met ceramiek, metalen vaatwerk, wapens en in dertig procent crematieresten. Ze waren 

echter niet gelegen binnen een vierhoekstructuur.
178

 Paalsporen vormden een tweede categorie 

binnen Viereckschanzen. Deze wezen richting een vorm van binnenbebouwing. Over de 

precieze functie en het uitzicht van deze bouwwerken bestaat echter heel wat onduidelijkheid. 

Karakteristiek zijn de vierkante gebouwen met zijden van ca. tien meter in de hoeken van de 

Viereckschanzen. (Figuur 43) Daarnaast werd een tweede type gevormd door eerder 

rechthoekige gebouwsporen met massievere palen. Hun zijden konden een twintigtal meter 

lang zijn.
179

 Beide categorieën kunnen geografisch ingedeeld worden. De hoekgebouwen 

waren te linken aan de westelijke streken van het verspreidingsgebied (Holzhausen, Bopfingen). 

De rechthoekige voorbeelden waren eerder in de oostelijke zone gelegen (Bohemen, 

aansluitend deel van Zuid-Duitsland). Sommige vierkante gebouwtjes lijken te verbinden met 

omgangtempels die ook gevonden zijn in de Hellenistische wereld. Mogelijk speelden ze een 

rol als voorlopers van Gallo-Romeinse omgangstempels.
180

 Vanuit dat oogpunt leek het 

verleidelijk om ze te interpreteren als vroege cultusgebouwen. Verder lijkt ongeveer twintig 

procent van de Viereckschanzen gelegen nabij oudere grafheuvels.
181

 Mansfeld haalt verder de 

inspanningen die de ophoging van het binnenterrein moet hebben genoodzaakt als argument 

ten voordele van een cultusfunctie aan.
182
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Herinterpretaties van oude opgravingen luiden echter steeds meer een functionele verschuiving 

in van rituele structuren naar ruimten die in verband stonden met de landbouw, waarbij ze 

gelinkt zouden zijn aan een rijke landadel. Hierbij kan gedacht worden aan Herrenhöfen, waar 

morfologische gelijkenissen mee waren. Opvallend is dat daarvoor op dezelfde argumenten 

wordt teruggevallen als bij de vorige hypothese, alleen gaat men ze anders hanteren. Vooreerst 

zijn er de schachten. Wanneer waterputten uit La Tène I, II, III en de vroeg-Romeinse periode 

worden vergeleken blijken er heel wat overeenkomsten geweest te zijn.
183

 Ondermeer te 

Holzhausen waren de schachten echter onvoldoende diep om de watertafel te snijden. Wel 

kunnen ze dan geïnterpreteerd worden als opgevulde mislukkingen
184

of cisternen. Bovendien 

lijkt botanisch, archeobotanisch en bodemkundig onderzoek aan te tonen dat de primaire 

functie van verschillende schachten deze van waterput was.
185

 Het gegeven dat vaak 

verschillende schachten binnen één vierhoekstructuur voorkwamen kan verklaard worden als 

meerdere occupatiefasen. Zo zou de schacht uit een vorige fase tijdens een nieuwe gebruiksfase 

als afvalkuil gebruikt kunnen zijn.
186

 Verder lijkt het afval ook in de hoeken en bij de 

gebouwen/paalsporen een hoge concentratie te tonen. Wieland vermoedt zo dat daar uitgangen 

waren, van waaruit men huishoudafval in de gracht wierp. Aanwijzingen voor een profane 

functie zouden verder in de aanwezigheid van grote gebouwen binnen de structuren kunnen 

gezien worden. De gelijkenissen met latere cultusgebouwen dienen niet per se te wijzen 

richting deze functie. Ook bijvoorbeeld een vergadering van de dorpswijzen kon in een 

dergelijk gebouw doorgaan. Andere zouden woonstructuren kunnen zijn. Verder kunnen 

ijzerslakken nabij de Viereckschanze van Holzhausen in een profane functie als ruggensteun 

dienen.
187

  Bovenal moet echter worden opengestaan voor verschillende functies. Daarbij is 

tevens het idee belangrijk, dat binnen de archeologie interpretaties evoluties doormaken.
 

Wellicht zullen dan ook, binnen ettelijke jaren, totaal andere hypothesen aan terrein winnen.
188

 

Het ontstaan van de Viereckschanzen wordt algemeen geplaatst omstreeks het einde van de 

midden-La Tène periode, omstreeks de overgang van de derde naar de tweede eeuw vot of de 

eerste helft van La Tène II. Dit lijkt de vormingsfase. De structuren blijven voorkomen tot ca. 

de tweede helft van de eerste eeuw vot (La Tène III), het moment waarop de ‘klassieke’ 

structuren met gracht, palissade en wal gevormd waren en aldus het hoogtepunt was bereikt. 

Tijdens de eindfase van de laat-La Tène periode werden op verschillende sites brandsporen 
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gevonden (bijvoorbeeld Fellbach-Schmiden) en belandde er hutleem in de grachten. Mogelijk 

heeft dit te maken met een vernietigen van de structuren aan het begin van de Romeinse 

periode. Er zijn echter vondsten die aantonen dat er binnen verschillende Viereckschanzen ook 

vroeg-Romeinse occupatie was.
189

 Hoe dan ook, tijdens de vroeg-Romeinse periode ontstond 

een vergelijkbaar fenomeen. 

 

8.4.1 Zuid-Duitse contexten versus de Kooigemse vierhoekstructuur 

Tussen Kooigembos en Zuid-Duitsland kunnen, net als bij de vorige regio, gelijkenissen en 

verschillen worden vermeld. Zo zijn er in het westelijke verspreidingsgebied gebouwen 

geattesteerd die in de hoeken van vierhoekstructuren voorkomen, wat een parallel vormde met 

de ligging van de hoekconstructie in Kooigem. De waarde van deze overeenkomst kan echter 

in vraag worden gesteld wanneer een beknopte typologie van deze gebouwen wordt gemaakt. 

In Kooigem ging het om een kleine tweeschepige constructie, terwijl de Duitse voorbeelden 

voorlopers van omgangstempels tonen. Bovendien waren de vierhoekstructuren in Zuid-

Duitsland aanzienlijk groter en vormde de aanwezigheid van schachten iets wat in 

Kooigem/Vlaanderen niet werd vastgesteld. De ligging binnen het woonareaal kon wel een 

vergelijkbaar punt zijn. Wanneer de datering echter wordt aangehaald kan worden afgevraagd 

in hoeverre de gelijkenissen doorslaggevend kunnen zijn. Met Kooigem was er chronologisch 

namelijk een breuk van ruim twee eeuwen en ook de aanzienlijke afstand tussen beide regio’s 

was groot. Van een directe invloed lijkt dan ook geen sprake. Wel kan de mogelijkheid worden 

vermeld, als zouden beide gebieden een gemeenschappelijke invloed hebben ondergaan 

(Noord-Frankrijk?). Kooigem zou dan een vroege invloed vertegenwoordigen (ca. vijfde eeuw). 

Terwijl Zuid-Duitsland pas later volgde. Even waarschijnlijk lijkt echter de hypothese van 

autonome ontwikkelingen, met de mogelijkheid van verschillende functies.  

 

8.5 Rijnlandse Grabgärten 

Dit type bestaat uit twee geografische groepen, een zuidelijke en noordelijke groep, beiden uit 

de eindfase van de La Tène periode en vroeg-Romeinse periode. Als algemene omschrijving 

kan een vierhoekig, rechthoekig tot trapezoïdaal omgracht terrein worden vermeld, soms met 

wal. Enkele voorbeelden kenmerkten zich door een interne grafheuvel. Elders zijn dan weer 

paalzettingen gevonden. Vaak kwamen meerdere structuren bij elkaar voor, waarbij sommigen 

aan elkaar geschakeld konden zijn. De zijden varieerden tussen tien en veertig meter, terwijl ze 

in de noordelijke groep nog langer konden zijn. Voorbeelden zijn Polch en Hambuch 
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(Rijnland-Palts). De bijzetting (crematies) in een urne, sarcofaag of kuil die vaak worden 

aangetroffen lijken te wijzen op een functie als grafmonumenten.
190

 Graven zijn vooral 

geattesteerd in de kleinere Grabgärten. Wightman (1970) zag daarom in de grotere 

voorbeelden (zijden richting veertig meter), die nooit in groep lijken voor te komen, eerder een 

overeenkomst met Zuid-Duitse Viereckschanzen.  

 

8.5.1 Rijnlandse Grabgärten versus de Kooigemse vierhoekstructuur 

Zowel de morfologie, de primaire functie als de datering van de Grabgärten komt niet 

onmiddellijk overeen met wat is vastgesteld bij de vierhoekstructuur van Kooigem. Wel kan 

gewag worden gemaakt van een link tussen het Vlaamse type 2 en deze Rijnlandse groep.  

 

8.6 Meer vierhoekstructuren 

De typologie van Brunaux omvat naast openluchtheiligdommen van het type belge en de 

Viereckschanzen een derde Franse cluster. Het gaat om sanctuaires celto-ligures die 

voorkomen in de Rhônevallei en vlakbij of in oppida.
191

 Het lijkt er op dat de 

vierhoekstructuren er een Mediterrane invloed ondergingen. Typerend zijn de resten van stenen 

beelden die in associatie met de monumenten werden gevonden. Daarnaast kunnen paalsporen 

worden aangeduid die mogelijk deel uitmaakten van bouwwerken. Vlakbij de prinselijke site 

van de Mont Lassois (Bourgondië) werd een voorbeeld gevonden. Het dient meteen te worden 

gezegd dat het door de link met deze site een unieke context betreft. Deze dateerde uit het 

einde van de Hallstatt periode,
192

 wat vroeger is dan vergelijkbare voorbeelden (voornamelijk 

La Tène). De kenmerken kwamen er echter min of meer overeen met wat hierboven werd 

vermeld. De gracht vertoonde een opening ter hoogte van de toegang. Centraal in de structuur 

van 26 op 24 meter werd een kuil aangetroffen met een diameter van 1,15 meter en een diepte 

van 1,10 meter. De inhoud bestond vooral uit stenen. Ceramiek werd er niet in gevonden.
193

 

Mogelijk was dit een votiefkuil.
194

 In de grachten kwam dierlijk botmateriaal en ceramiek aan 

het licht dat zich echter niet meer in primaire positie bevond. Levroux, Entremont en 

Roquepertuse zijn andere voorbeelden. Ook op de Glauberg werden vergelijkbare structuren 

gevonden. Verder lijkt ook het eerder besproken type Bouranton hier sterk bij aan te sluiten. 

Hun functie kan mogelijk gezocht worden in de rituele sfeer, waarbij de standbeelden goden of 
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voorouders voorstelden.
195

 Verwante voorbeelden worden echter eerder aan het funeraire 

gelinkt. Ook de eerder vermelde schachten uit de omgeving van Toulouse zouden in dat plaatje 

passen en een funeraire functie ondersteunen. Andere hypothesen zien de kuilen als silo’s en 

zien de structuren vervolgens als woonstructuren. Het idee dat hierin een prototype te vinden 

was voor rituele vierhoekstructuren uit de La Tène periode die in Noord-Frankrijk 

voorkwamen werd eveneens verkondigd. Er zijn echter te weinig voorbeelden gekend om dit 

hard te maken.
196

  

In de Engelstalige literatuur bestaat verder iets als temenoi en enclosures van het type 

Thornham. Er moet worden benadrukt dat in Groot-Brittannië slechts zelden duidelijke 

overeenkomsten met de vierhoekstructuren op het Europese continent aan te duiden waren vóór 

de tweede helft van de laatste eeuw vot. Enclosures, waaraan een rituele functie wordt 

toegeschreven zijn er echter wijd verspreid. Dit zijn de henge monuments die voornamelijk uit 

het neolithicum dateerden.
197

 Dit zijn meestal ronde structuren waar een gracht en een wal is 

aangevuld met rechtopstaande stenen. De fase die hierop volgde, ongeveer van 1400 tot 50 vot, 

is zo goed als onbekend als het gaat om religieuze structuren.
198

 De ene verklaarde dit door te 

stellen dat de rituele belevingscontext veranderingen kende. Anderen zochten de oorzaak 

eerder bij de stand van het onderzoek en interpretaties. Opvallend is dat richting de eindfase 

van de eerste eeuw vot opnieuw rituele structuren verschijnen in de archeologische record, 

vooral in het zuidwesten van Engeland. Het uiterlijk van deze vondsten doet vermoeden dat er 

een link met het continent te maken is, voornamelijk met Noordwest-Frankrijk. Een 

belangrijke vierhoekstructuur die in deze periode te dateren was deze van Snettisham (Norfolk). 

Deze site geniet vooral bekendheid door haar rijk gevulde depotkuilen (voornamelijk torques). 

Enkele bijgevoegde munten waren belangrijk voor de datering. Het gaat in alle gevallen om 

‘Keltische munten’, waarvan de meeste een Gallo-Belgische oorsprong hadden en gedateerd 

werden omstreeks 70 vot.
199

 Opvallend is dat dit terrein van ongeveer acht hectare omsloten 

was door een enclosure. Bovendien kwam de positie van de grachten overeen met de ligging 

van enkele depots. Dit fenomeen is vergelijkbaar met voorbeelden in de Gallische wereld.
200

 

Enkele Romeinse scherven die gevonden werden in associatie met de structuur dateren uit de 

eindfase van de eerste eeuw. Dit lijkt een indicatie dat het pre-Romeinse heiligdom verder in 

gebruik bleef na de verovering, wat gelijklopend is met de situatie op het continent. Op 
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meerdere pre-Romeinse rituele sites zijn tijdens de Romeinse bezetting vervolgens tempels 

opgebouwd.
201

  

 

8.7 Kooigem versus Europese vierhoekstructuren 

Nu pas kan er worden teruggekomen op de vraag waarover een deel van deze masterproef 

handelt: Kan de vierhoekstructuur van Kooigem in een ruimere context worden geplaatst of 

moet er eerder gedacht worden richting een autonome ontwikkeling? 

Vooreerst moet meegegeven worden dat, verspreid over Europa, verschillende groepen te 

vinden waren. Ondermeer het Noord-Franse type belge, les sanctuaires celto-ligures en Zuid-

Duitse Viereckschanzen. Hierbij is het enkel type belge dat met redelijk grote zekerheid als 

ritueel kan worden aangeduid, omdat dit de enige contexten zijn waar ondermeer het 

vondstmateriaal en een continuïteit van cultusplaats tot diep in de Romeinse fase is vastgesteld. 

Een profane functie kan overwogen worden bij meerdere Viereckschanzen. Andere types 

schijnen eerder funerair te zijn geweest. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat 

binnen deze groepen vierhoekstructuren met andere functies, dateringen en morfologie 

voorkwamen. Met andere woorden het dominante type was niet exclusief vertegenwoordigd. 

Zo kan in Noord-Frankrijk gewag worden gemaakt van voorbeelden die eerder aan een profane 

functie doen denken (Brunaux’ Viereckschanzen), tussen voorbeelden die ritueel worden 

geïnterpreteerd. In Zuid-Duitsland is de situatie anders. In die zin dat vlug gesproken werd van 

Viereckschanzen, terwijl er vermoedens zijn dat deze verschillende functies kenden. 

Vervolgens is het niet zo dat Kooigem onmiddellijk binnen één van deze groepen in te delen 

was. Wel moet er gezocht worden naar verschillende parameters om te zien of er kan worden 

aangesloten bij één van de voorgestelde regio’s. Aan de hand van deze parameters zullen 

hieronder verschillende hypothese worden getoetst.  

Vooreerst is er de meest gehoorde stelling dat de vierhoekstructuur dienst deed als rituele 

structuur. Hier kunnen type 1, de Zuid-Duitse Viereckschanzen en de eerste fasen van het 

Noord-Franse type belge worden aangehaald. Parallellen tussen deze regio’s en de gebruiksfase 

van Kooigem zijn de arme vondstcontexten
202

 en de ligging op dominante plaatsen in het 

landschap. Deze ligging was in Kooigem specifieker tussen het woonareaal, iets wat soms 

voorkwam in Noord-Frankrijk en Zuid-Duitsland, maar niet in Vlaanderen. Opmerkelijk is de 

gelijke oriëntatie en de intentionele opvulling van de grachten van type 1 en Kooigem. Wat de 

morfologie betreft, waren er vooral overeenkomsten met de initiële fase van het type belge en 
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de vierhoekstructuren in Vlaanderen. Een onderbreking in de gracht, als toegang, werd in 

Kooigem echter niet vastgesteld (wat wel overeenkwam met type 1). Wel vormde de 

afwezigheid van een wal een gelijklopend kenmerk met wat werd vastgesteld in de Noord-

Franse heiligdommen. De afmetingen te Kooigem sloten aan bij type 1. Binnen type belge 

horen ze tot de kleinere voorbeelden. Door een andere evolutie lijken de Zuid-Duitse 

voorbeelden hier verder van te staan (ontstaan als al dan niet volledig omringende palissades). 

Een overeenkomst over een groter gebied (Duitsland, Noord-Frankrijk, Vlaanderen, Engeland) 

waren de depots in de grachten. In Kooigem gaat het om een Groupe de la Haine depot (La 

Tène Ib), in Kortrijk/Harelbeke om ceramiekconcentraties (La Tène III) en in Snettisham 

werden torquesdepots (La Tène III) aangetroffen. Gebouwconstructies vormden een aspect dat 

in Zuid-Duitsland en Noord-Frankrijk pas in latere fasen van de vierhoekstructuren ontstond. 

In Vlaanderen kwamen ze helemaal niet voor. Het gebouw te Kooigem werd echter 

opgebouwd in de vroegste fase, ver voor de eerste Noord-Franse en Zuid-Duitse 

vierhoekstructuren. Wel kan er gewag worden gemaakt van hoekgebouwen in structuren van 

Zuidwest-Duitsland. De datering vormt waarschijnlijk het grootste struikelblok om een directe 

link tussen de hierboven vermelde regio’s te veronderstellen. De vierhoekstructuur van 

Kooigem was namelijk op haar hoogtepunt tijdens de eindfase van de Hallstatt en begin van de 

La Tène periode, een eeuw voor de opkomst van de gekende rituele vierhoekstructuren. Ook 

type 1 komt pas veel later voor. Andere aspecten die tegen deze stelling pleiten zijn de 

afwezigheid van duidelijke cultische objecten en de overeenkomst van het vondstmateriaal met 

dit van de hoogteversterking op de Kemmelberg. Een vergelijking van de ceramiekpercentages 

van beide sites zou in dat oogpunt een betere verhouding mogelijk maken. Bovendien tonen 

rituele structuren een relatief lange chronologie. Zo verwerden de Noord-Franse 

openluchtheiligdommen vaak tot Gallo-Romeinse omgangstempels. Het enige wat in Kooigem 

echter was vast te stellen, nadat de structuur in onbruik raakte, was een nivelleringslaag waarop 

vervolgens niets lijkt gebeurd te zijn. Werd de vierhoekstructuur misschien bewust vernietigd 

en onzichtbaar gemaakt. Of kreeg de structuur een ander (archeologisch onzichtbaar) nut?  

Aldus kan gesteld worden dat het moeilijk om aan de hand van slechts enkele overeenkomsten 

Kooigem in een rituele sfeer te plaatsen. Doch, het blijft een mogelijkheid. 

Een andere these stelt dat Kooigembos een landelijke nederzetting was. De aanwezigheid van 

luxemateriaal kan als aanduiding worden gezien voor het elitaire karakter ervan. Volgens 

recente denkpistes in Duitsland was, wellicht een deel, van de Viereckschanzen deze functie 

toegedeeld (Herrenhöfen). Toch is het moeilijk om Kooigem te spiegelen aan dergelijke 

voorbeelden, aangezien over zowat elke structuur discussie bestaat. Binnen deze interpretatie 
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maakte de vierhoekstructuur deel uit van een groter geheel van grachten en gebouwen 

(structuur gevonden binnen de woonzone), waarbij een groot stuk buiten het opgegraven areaal 

zou moeten liggen. Een hoofdgebouw werd namelijk niet gevonden. Bij deze functie zou het 

hoekgebouw geïnterpreteerd kunnen worden als stal, of opslagruimte. De spiekers die rond de 

vierhoekstructuur werden opgegraven zijn een ander punt die in het voordeel van deze stelling 

spreken. Een vierhoekig omgracht terrein, eventueel met een hek (palenkrans rond een deel van 

de structuur) zou bijvoorbeeld dienst kunnen hebben gedaan als veekraal of afgesloten veld. 

Een spitsgracht uit de La Tène Ia en Ib periode die kon worden gevolgd over een lengte van 64 

meter en een NW-ZO-verloop kende, zou naast ceramiek ook heel wat koeientanden hebben 

bevat.
203

 Mogelijk correspondeert dit met afvalkuilen die te verwachten zijn binnen 

wooncontexten. Bovendien is aangetoond dat in dezelfde periode in Noord-Frankrijk hoeves 

met grachten voorkwamen op hoogtes.
204

 Helaas gaat het hier niet om voorbeelden die dezelfde 

vormkenmerken tonen. Toch kan de vroege datering bij deze hypothese als minder 

problematisch beschouwd worden. Een hoeve zal namelijk vlugger een meer autonome 

ontwikkeling kennen dan bijvoorbeeld een heiligdom en behoeft op die manier geen direct 

vergelijkbare tegenhangers. 

De enige datering van vierhoekstructuren die momenteel volledig overeen komt met Kooigem 

zijn vierhoekige funeraire contexten. Er zijn echter weinig aanwijzingen om aan te nemen dat 

Kooigem primair dienst deed als funeraire zone. Wel werd een vermoedelijk funerair depot 

gevonden in de westgracht (La Tène Ib). Mogelijk zou ze aanvankelijk dienst hebben gedaan 

als rituele ruimte, zoals het bij het type Bouranton. Een andere mogelijkheid is dat de structuur 

eerst gebruikt werd als cenotaaf, terwijl ze in de uiterste eindfase pas een funerair monument 

werd met een echt graf. Opmerkelijk is dat dit graf werd bijgezet in de gracht, waar dat bij 

andere voorbeelden veel centraler gebeurde. De hoekconstructie zou bij deze stelling 

geïnterpreteerd kunnen worden als een soort dodenhuisje. Morfologisch vallen bovendien 

meerdere gelijkenissen op tussen de vierhoekstructuur van Kooigem en deze in Noord-

Frankrijk. Zo kunnen de afmetingen worden ingepast in het algemene beeld en ook volledig 

omlopende grachten zijn kenmerkend. Van een interne heuvel is evenwel geen enkel spoor en 

ook de opgave van het monument, waarschijnlijk kort na de bijzetting van een echt graf lijkt 

vreemd. Toch zou er rekening kunnen worden gehouden met een afgeleide van deze funeraire 

contexten. Het lijkt namelijk alsof verschillende types van funeraire vierhoekstructuren uit de 

ijzertijd aan elkaar te linken waren over een groot gebied. Het type Bouranton was te verbinden 
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met een voorbeeld dat in Vix werd gevonden (beiden vijfde eeuw vot). De basis voor deze 

vroege voorbeelden werd mogelijk gehaald in Noord-Italië.
205

 Van de context te Vix kan de 

link worden gelegd met de sanctuaires celto-ligures. Via de schachten van hieraan verwante 

structuren (omgeving van Toulouse) kan een band worden gelegd met de latere Duitse 

Viereckschanzen. Verder kan een connectie bedacht worden tussen type Bouranton en de 

langebedden (Hallstatt C/D), wat een tweede mogelijke basis in zich draagt. Hier kunnen 

tevens de structuren uit Nijmegen en Alphen vermeld worden. Ook de Grabgärten (laat-La 

Tène) zouden in de grotere groep kunnen worden onder gebracht en dat zowel via functionele 

als morfologische kenmerken. Op die manier kan ook richting de funeraire La Tène structuren 

gegaan worden uit Noord-Frankrijk die op hun beurt correspondeerden met het Vlaamse type 2 

(ijzertijd). Verder zou er in Frankrijk ook een link worden gelegd naar circulaire enclos
206

 (late 

bronstijd/ijzertijd). Wat mogelijk een derde basis was. Nu is het niet ondenkbaar dat uit deze 

variatie gedurende de ijzertijd, in meerdere regio’s, vierhoekstructuren loskwamen uit de 

funeraire sfeer en zich specifieker gingen uiten in een rituele context. Beide spirituele 

contexten waren namelijk nauw verwant. 

In een andere hypothese kende de structuur te Kooigem rond de overgang late Hallstatt/vroeg-

La Tène een autonome ontwikkeling. Dit zou een goede verklaring zijn voor het gegeven dat 

er niet onmiddellijk vergelijkbare voorbeelden zijn. Hierbij is het echter lastig om een bepaalde 

functie aan de structuur te verbinden. Zo zou de waaier aan functies die aan het begin van dit 

hoofdstuk werd opgesomd tot de mogelijkheden hebben behoord. Mocht het evenwel een 

rituele invulling zijn geweest, dan lag ze mogelijk een de basis om ruim een eeuw later tot 

openluchtheiligdommen (Noord-Frankrijk) uit te groeien.  

Er zijn dus een viertal stellingen die aanhang vinden voor Kooigem. Vooreerst deze van een 

rituele structuur. Hier kunnen vooral gelijkenissen met type 1, de initiële fasen van type belge 

en voorbeelden uit Zuid-Duitsland aangehaald worden. Vervolgens is er de stelling van een 

landelijke nederzetting met ruim grachtensysteem. Er zijn echter weinig contexten met deze 

functie die vergelijkbaar waren met Kooigembos. Ook het idee van een funeraire structuur kan 

vermeld worden. Hier is het belangrijkste argument de gelijke datering met Franse voorbeelden, 

de ruime verspreiding van deze structuren en hun variatie. Ten slotte is er de denkpiste van een 

autonome ontwikkeling. Het belangrijkste steunpunt hiervoor is het ontbreken van gelijktijdige 

goed vergelijkbare contexten. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Viereckschanzen 

(Duitsland) 
o x (o) x x o (x) x x x x (x) x 

Grabgärten 

(Rijnland) 
x o o o (o) o o x x / / / x 

Type belge 

(Noord-Frankrijk) 
x x x o x x (x) / (x) x x x x 

Type Bouranton o o o o (o) x / x o / / o o 

MDS-gebied x o x o x o x x o o o x x 

type 1 (Vlaanderen) x o o o (o) o o o x / x (o) o 

type 2 (Vlaanderen) o o o o (o) (x) o x (o) / / o x 

Kooigembos o x (o) o (x) x x x o x x o o 

Tabel 4: 1: palenstellingen, 2: gebouw, 3: grote hoeveelheid vondsten, 4: diepe vertikale schachten binnen de 

structuur, 5: kuilen binnen de structuur, 6: vierhoekstructuur reeds tijdens LHa of VLT, 7: nabij woonstructuren, 8: 

nauwe band met funeraire praktijken, 9: gelegen nabij oudere funeraire zones, 10: nabijheid van sompige 

zones/water, 11: nadrukkelijk aanwezig binnen het landschap, 12: bleven in gebruik na Romeinse verovering, 13: 

grachten onderbroken; /: geen informatie, o: nee, x: ja. 

 

Geen enkele van de hypothesen voor Kooigem lijkt voorlopig dus volledig aan te sluiten bij de 

hierboven besproken regio’s. De meeste vierhoekstructuren zijn echter slechts gekend via de 

luchtfotografie. Daardoor zal het wellicht duren tot meer van deze structuren verspreid over 

Europa beter onderzocht worden, vooraleer meer kan worden gezegd over hun functies. 

Daarom is het nodig dat de komende jaren dieper wordt ingegaan op de problematiek 

hieromtrent. Zo zou er een duidelijke typologie tot stand moeten komen. Belangrijk hierbij zal 

ondermeer het onderzoek zijn naar de omgevingscontext en de interieure sporen. In afwachting 

is het nodig om een voldoende open houding ten opzichte van deze vierhoekstructuren voor te 

staan. 
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9. Kooigembos, vijfde eeuw vot: interpretaties 

 

Nu er verschillende voorstellen zijn gegeven met betrekking tot een functie voor Kooigembos, 

kan worden overgegaan tot meer picturale interpretaties die evenwel berusten op een zeker 

dosis kritiek. Een eerste kritiek werd eerder ingenomen tegen de stelling Kelten in Vlaanderen. 

Vervolgens was het ook belangrijk om vanuit een kritische positie tegenover de verschillende 

hypothesen te staan. 

 

Waarschijnlijk leefde in Kooigem een gemeenschap die, net zoals bijna alle pre-industriële 

sedentaire samenlevingen, gebaseerd was op landbouw en veeteelt. Hun nederzetting was op de 

top van een heuvel gevestigd, vanwaar ze een uitkijk hadden over een grote vlakte en in de 

verte de Scheldevallei zagen, net als verschillende andere heuvels. Verder was er ruimte voor 

de uitwisseling met naburige gemeenschappen. Het Kemmelwaar, dat circuleerde tussen 

bepaalde nederzettingen, lijkt aan te tonen dat dit op een relatief grote schaal gebeurde. 

Mogelijk werd dit aardewerk gebruikt als container, om één of meer producten te verspreiden. 

Ook andere ceramiektypes circuleerden waarschijnlijk, maar zijn vooralsnog moeilijker te 

traceren. Daarnaast werden binnen de nederzetting verschillende domestieke 

productieactiviteiten uitgevoerd. De vondst van een spinklosje, spinschijfjes en een 

weefgewicht wijst op een lokale textielproductie. Verder lijkt het realistisch om ‘handel’ in 

levensnoodzakelijke producten te veronderstellen, dit om gapende noden op te vangen. 

Hieronder kunnen dieren/vlees van de veestapel worden verstaan. Tevens lokaal geproduceerde 

waren, zoals textiel, leder en graan, hebben zo goed als zeker tussen verschillende woonzones 

gecirculeerd. Welke vorm deze transacties hadden blijft evenwel een open vraag. 

Marktplaatsen en een vorm van muntstelsel zijn zaken die pas in de loop van de eerste eeuw 

vot vorm kregen en dus anachronismen voor deze periode. 

Afhankelijk van de diverse hypothesen gaat de interpretatie van hierboven nu haar eigen weg. 
 

Ritueel centrum 

Vooraleer deze interpretatie verder uit te werken wordt een bijdrage van Nico Roymans aan het 

artikel van Slofstra & van der Sanden
207

 aangehaald. Het omvat een antropologische 

benadering van de cultusruimten tijdens de late ijzertijd. Via deze contextuele benadering kan 

een antwoord worden bekomen op de vraag welke heiligdommen in welke samenlevingen 

verwacht konden worden. Religie is namelijk een niet te onderschatten onderdeel van een 

sociocultureel systeem. Zo stelt hij dat de Germaans-Keltische samenleving een tribale 
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 Slofstra & van der Sanden 1987, pp. 125-168 
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structuur (kleine eenheden) kende.
208

 Binnen dit landschap was er een grote diversiteit op het 

vlak van complexiteit (eenvoudig tot relatief complex). De eenvoudigste samenlevingen waren 

min of meer egalitair. Verwantschap, principes van territorialiteit en co-residence waren hierbij 

de belangrijkste organiserende principes.
209

 In de late Hallstatt periode was er op sommige 

plaatsen een evolutie naar chiefdoms, wat zich ondermeer uitte in versterkte 

hoogtenederzettingen en op het einde van de La Tène periode de oppida. Belangrijk voor deze 

verhandeling is dat de religie van eenvoudige tribale samenleving de nadruk legde op de 

doden- en vooroudercultus. Hoe complexer de samenleving, hoe meer differentiatie de 

godenwereld vervolgens kende (goden met meer of minder macht). Parallel ontstond tussen de 

verschillende cultusplaatsen een hiërarchie. Zo was er in eenvoudige samenlevingen 

nauwelijks een onderscheid tussen grafmonumenten en cultusplaatsen. Complexere tribale 

structuren hadden wel een duidelijk onderscheid tussen graven en rituele ruimtes. Ook lijken 

belangrijkere nederzettingen complexere heiligdommen te hebben gehad, met een regionale 

betekenis. Dit waren de structuren die vervolgen vaak een lange continuïteit kenden. Deze 

ruimtes hadden bovendien vaak ook een sociaal-politieke functie.  

Het is niet eenvoudig om deze visie in het Kooigemse ijzertijdkader te integreren. Er is 

namelijk nauwelijks informatie over de nederzetting (afmetingen, aantal structuren). Toch kan 

gesteld worden dat deze waarschijnlijk niet al te complex was. Aldus kan een tribale structuur 

worden vermoed met en dodencultus en/of een beperkt godenpantheon. Binnen dergelijke 

religie zou de vierhoekstructuur kaderen, waar allerlei rituelen uitgevoerd werden. Het 

hoekgebouw en de eventuele paalkrans rond (een deel van de) structuur zouden hierin ook een 

rol hebben gespeeld. De grachten deden wellicht dienst als scheiding tussen het wereldlijke en 

goddelijke. Misschien bakenden ze ook een gebied af dat enkel toegankelijk was voor 

geestelijken. Mogelijk had de structuur een (boven)regionaal belang.  

Ook de hypothese van funeraire functie kan hier vermeld worden. Want zoals gesteld 

kampeerden grafmonumenten en rituele ruimtes binnen dergelijke samenlevingen in dezelfde 

sferen. Zo zou de ruimte eerst puur ritueel zijn gebruikt. Toen er echter een belangrijke persoon 

stierf kreeg hij op deze plek een begraafplaats en ging de dode deel uitmaken van de 

dodencultus.  
  

Hoogteversterking 

De datering late Hallstatt/vroeg-La Tène komt overeen met een tijdsgeest waarin op de 

Vlaamse getuigenheuvels hoogteversterkingen voorkwamen (Kemmelberg, Kesselberg, 

                                           
208

 Slofstra & van der Sanden 1987, pp. 159, naar Roymans 
209

 Slofstra & van der Sanden 1987, pp 160, naar Roymans (naar Wolf 1982 en Kuper 1982) 
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Kesterberg). Deze sites worden gezien als een lokale variant van de meer weelderige 

Herrensitzen, even ten noorden van de Alpen. Rond Kooigem was mogelijk ook een 

versterking gelegen.
210

 Hierbinnen floreerde vervolgens de eerder besproken nederzetting. 

Vanuit haar strategische ligging zou ze de Scheldevallei hebben gecontroleerd.  

Deze interpretatie houdt evenwel ruimte voor meerdere aspecten. Naast een residentiele functie, 

zou ook kunnen gedacht worden aan een ritueel karakter. Het is namelijk niet ondenkbaar dat 

binnen een hoogteversterking ook plaats is voor cultuspraktijken. Zo verwoordt Roymans in 

zijn eerder aangehaalde contextuele benadering van vierhoekstructuren, dat deze vaak 

voorkwamen in belangrijke nederzettingen en dat ze er bovendien complexer waren. Aldus zou 

een rituele lokatie binnen dergelijke context een uitgewerkte cultus met relatief complex 

heiligdom kunnen veronderstellen. 
 

Landelijke nederzetting 

De mensen die leefden van landbouw en veeteelt, hooguit enkele families, woonden op de top 

van de heuvel, zonder enige versterking. Naast woonhuizen stonden verschillende spiekers 

verspreid over het woonareaal. Deze hadden functies als opslag of stal. De nederzetting was 

omgeven door velden en weiden, op de flanken en rond de heuvel. Een vierhoekstructuur met 

gebouw kon hierbij dienst doen als veekraal, een plek waar het vee, ondermeer ’s nachts, 

beschermd kon achtergelaten worden. Een andere mogelijkheid is dat het ging om een 

beschermd veld. Het dempen van de grachten zou er hier op wijzen dat de indeling van de site 

wijzigde of dat deze zone gewoon anders gebruikt werd, voor een onzichtbaar (?) nut, 

bijvoorbeeld als niet omgrachte weide of veld. In een andere hypothese was de bodem uitgeput 

en moesten de landbouwers op zoek gaan naar nieuwe velden en verlieten ze bijgevolg de site. 

 

De jongste sporen die met zekerheid in de ijzertijd te plaatsen zijn, waren deze van het Groupe 

de la Haine depot (La Tène Ib).
211

 Het plaatsen van dit, mogelijk funerair, depot zou aldus voor 

enkele eeuwen het einde van de site hebben ingeluid.  

 

 

 

 

 

                                           
210

 De gelijkenissen tussen het ceramische materiaal van Kemmelberg en Kooigembos kunnen een aanwijzing zijn 

voor een gelijkaardige functie van beide sites. 
211

 De kans is reëel dat de aanwijzingen van La Tène III reeds te verbinden waren met de vroeg-Romeinse 

aanwezigheid. (zie masterproef Sibrecht Reniere, 2008) 
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10. Besluit  

 

Aan het begin van deze verhandeling werden vier vragen gesteld, hoog tijd om ze te hernemen, 

evenals van een passend antwoord te voorzien. 
  

 Wat leverde het veldwerk te Kooigem op na 1990, waar vond dit plaats en welk 

materiaal kwam aan het licht? 

Tussen 1991 en 1995 bleek Etienne Glabeke meerdere keren het veld te zijn ingedoken. 

De belangrijkste verwezenlijkingen waren waarschijnlijk het aansnijden van een, 

volgens hem, tweede vierhoekstructuur, gelegen tussen de eerst ontdekte (noorden) en 

het Romeinse perceel bezuiden het bos. Hoewel hier veel vraagtekens te plaatsen zijn, 

ondermeer door het ontbreken van veldregistratie (met uitzondering van enkele foto’s), 

bewijst dit toch dat de late Hallstatt/vroeg-La Tène site zich verder uitstrekte richting 

het zuiden. Een tweede verwezenlijking werd gevormd door sonderingen uit 1991 en 

1992. Ook deze gaven de indicatie dat de vroeg-La Tène site verder zuidwaarts 

doorging. Vermoedelijk tot op het Romeinse perceel, mogelijk zelfs tot bij de hoeve 

Drie Hoven op de zuidflank.  
  

 Waar bevindt zich het materiaal en de verslagen van de verschillende 

archeologische campagnes te Kooigembos? 

Grofweg genomen zijn alle vondsten tot en met 1986 te vinden in de Kortrijkse 

Stedelijke Musea. De meeste vondsten uit de daaropvolgende campagnes zijn 

ondergebracht in het Regionaal Archeologisch Museum Scheldevallei te Waarmaarde. 

Enkele privé-collecties herbergen eveneens wat stukken. 
 

 Wat was de status van de site van Kooigembos en hoe leefden de mensen er tijdens 

de late Hallstatt- en de vroeg-La Tèneperiode? 

Hierboven werden verschillende voorstellen gedaan, waarvan op het einde van het 

verhaal geen definitief kon worden aangewezen. Het meest gehoord is deze van een 

ritueel centrum. Anderen denken eerder dat het om een hoogteversterking ging, van 

waaruit de omgeving werd gecontroleerd. Ook de hypothese van een landelijke 

nederzetting, met landbouw en veeteelt, mag niet worden uitgesloten. Ten slotte kan 

rekening worden gehouden met een combinatie. Er is grond om aan te nemen dat de site 

een zeker regionaal belang had (vondstmateriaal). Op een hoger, Noordwest-Europees, 

niveau was haar betekenis waarschijnlijk nihil.  
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De functie mag dan nog onbekend zijn, wel kan met vrij grote zekerheid worden gezegd 

dat de site tijdens La Tène Ib werd verlaten. Een hiaat dat zou duren tot La Tène III of 

de vroeg-Romeinse periode. 
 

 Kan de vierhoekstructuur van Kooigem in een ruimere context (Viereckschanzen, 

enceintes carrées, enclosures) worden geplaatst, of moet er eerder gedacht worden 

in de richting van een autonome ontwikkeling? 

Voorlopig lijkt de vierhoekstructuur van Kooigembos onvoldoende bij de gekende 

groepen aan te sluiten om ze als deel ervan te interpreteren. Toch bestaan verschillende 

stellingen voor de functie ervan. Het gaat om een rituele ruimte, een landelijke 

nederzetting of een funerair monument. Een andere mogelijkheid is dat de structuur een 

autonome ontwikkeling kende, zodat ze nauwelijks met andere gelijktijdige structuren 

vergelijkbaar zou zijn. Hier kon de functie dan een waaier aan mogelijkheden herbergen. 

Eén gegeven lijkt echter duidelijk: vierhoekstructuren hielden over Europa geen 

enkelvoudige verklaring in. Ook wat de functie betreft kan waarschijnlijk niet worden 

terug gevallen op één gebruik. Mogelijk had zelfs één structuur verschillende doelen en 

verspreid over Europa was er wellicht geen eensgezind gebruik. 
 

Na het beantwoorden van deze vragen kan een korte stelling geponeerd worden met betrekking 

tot de site van Kooigembos. Hierbij dient er te worden gestart bij de site op de Kemmelberg. 

Deze getuigenheuvel verwierf een grote rijkdom (mogelijk via controle op zoutproductie en –

handel) en belandde op die manier in de periferie van Europese elitenetwerken. Zo verkreeg de 

site materiaal uit verre contreien, mogelijk zelfs uit de Mediterrane wereld. Deze status straalde 

ze vervolgens uit over haar omgeving. De contacten die de bewoners van de Kemmelberg 

gehad hebben, lijken gematerialiseerd in de verspreiding van rood beschilderde Kemmelwaar. 

Wanneer de vindplaatsen van dit aardewerk worden geanalyseerd, kan worden gesteld dat ze 

relaties onderhielden met andere rijke sites uit deze periode in hun omgeving. Geen enkele van 

deze site kon echter tippen aan de rijkdom die de Kemmelsite verwierf.  

Als één der belangrijkste geldt de site van Kooigembos. De situatie van beide sites was 

bovendien vergelijkbaar. Beiden hoogtenederzettingen, doch met belangrijke verschillen. Waar 

de site te Kemmel een belangrijke controlerende rol lijkt te hebben gespeeld, was in Kooigem 

een ander aspect te vermelden. Naast controle van handel en distributie doorheen het land van 

Leie en Schelde, waarbij ook de site van Spiere een rol speelde, leek de site belangrijk op het 

vlak van de rituele beleving. Eén (of meer) vierhoekstructuren helpen dit ondersteunen. 

Volgens andere hypotheses was de site een funerair monument, hoogteversterking, landelijke 
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nederzetting of een combinatie. Hoe dan ook was er ruimte voor bewoning. Deze bewoning 

leek bovendien welgesteld, maar mogelijk ondergeschikt aan de bewoners van de Kemmelberg. 

De site zou een oppervlakte hebben beslaan van het huidige bosareaal en mogelijk het terrein 

ten zuiden van het bos. Na La Tène Ib werd de site verlaten. De eerstvolgende sporen die 

opdoken dateerden pas uit de La Tène III of zelfs uit de vroeg-Romeinse periode. 

  

Deze stelling kan door het gebruik van de vele hypotheses te weinig voldoening oogsten. Het is 

echter een utopie dat Kooigembos en haar vierhoekstructuur ooit volledig uit de wasem van 

mysterie zullen raken. Toch kan in de toekomst, via gericht onderzoek op enkele aspecten, 

meer licht worden geworpen: 

 Nagaan of er een vorm van versterking rond het plateau was geplaatst. 

 De ware omvang van de site leren kennen en meer te weten komen over aanwezige 

structuren en de aard ervan, niet in het minst voor de zone tussen de eerste 

vierhoekstructuur en het perceel ten zuiden van het bos.  

Dit kan ook belangrijk zijn met het oog op de bescherming van verschillende zones. 

 Toetsen van het archeologische potentieel van de nabije omgeving, ondermeer de 

vlakbij gelegen heuvel ‘Sint-Denijsbos’. 

 

Het mag duidelijk zijn dat op en rond de heuvel van Kooigembos nog steeds uitzonderlijk 

interessante zones te vinden zijn. Het is dan ook belangrijk dat in de toekomst getracht wordt 

om deze te vrijwaren van destructie. Verder lijkt het nuttig dat het materiaal uit de 

verschillende campagnes op éénzelfde plaats bewaard wordt en dat er een gedetailleerde 

inventaris wordt opgemaakt. Met deze verhandeling werd mogelijk een eerste stap gezet in die 

richting. Zo werd materiaal, dat verloren leek te gaan voor de wetenschappelijke wereld, alsnog 

getekend en beschreven. Het was ook mede door de hernieuwde aandacht in de vorm van twee 

masterproeven, dat het materiaal van de campagne 1989-’90, vanuit Johan Termote’s garage 

naar Waarmaarde werd gebracht.  
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13. Beschrijving ceramiek 

 

Hieronder worden ongepubliceerde ceramische vondsten beschreven en getekend. Bij de 

afmetingen wordt steeds de maximale hoogte en breedte van de scherf weergegeven. Bij de 

dikte werd geopteerd voor de dikte van de buik indien deze aanwezig was, of anders wordt 

vermeld. Verder is het belangrijk om mee te geven dat de oorspronkelijke codering wordt 

gehanteerd die door Etienne Glabeke in het veld werd toegewezen. Ondanks dat deze 

afwijkend is, is het echter het meest consequent om de mogelijkheid levendig te houden de 

vondsten aan kaartmateriaal te linken. 
 

Perceel S.W. 

Perceel S.W (nummer 348), werd genoemd naar de vorige eigenaars, de Sucrerie de Warcoine, 

en bevind zich in het zuidwesten van het plateau. Het onderzoek dat Etienne Glabeke uitvoerde 

na 1990 spitste zich vooral toe op dit perceel. Een belangrijke context kwam er aan het licht, 

namelijk de vermeende tweede vierhoeksstructuur. Hieruit kwam een grote hoeveelheid 

typisch vroeg-La Tène materiaal naar boven, en werd opgegraven vanaf 1992. Volgens Etienne 

Glabeke is deze gelegen ten zuiden van het voorheen opgegraven areaal.  

Hier moet opnieuw benadrukt worden dat de opgraving plaatsvonden in erg rudimentaire 

omstandigheden, zodat voldoende kritiek in acht moet genomen worden. De loop van de 

vermoedelijke grachten werd gevolgd en uitgegraven. Naar de binnenstructuur ging nauwelijks 

aandacht uit.  
 

A.O.-E.T.G.-1992-P.384 
De eerste reeks scherven werden voorzien van de code A.O.-E.T.G.-1992-P.384 (met een 

volgnummer dat ik er aan toevoegde). Ook deze zonder code kwamen uit deze context. Deze 

worden op de ‘archeologische zolder’ bewaard van Etienne Glabeke.  
 

A.O.-ET.G.-1992-P.348-1 (fig. 45)  

 Rand, hals, schouder, buik 

 Gesloten vorm 

 Conditie: verwering en gerestaureerd (7 scherven, waarvan twee randen) 

 Afmetingen: ↕ 151,1 mm; ↔ 107,6 mm; dikte 9,7 mm  ; Ø ca. 190 mm

 

 Handgemaakt; reducerend gebakken 

 Ruwe waar 

 Besmeten 

 Klei 

o beige/grijs 

o matig gebakken 

o zachte tot stoffige textuur 

o ruwe breuken 

 Verschraling 

o veel 

o medium 

o bleek (chamotte) 

 Interpretatie 

o voorraadwaar 

o vroeg-La Tène  

o lokaal 

                                           

 Opgenomen aan de rand van het recipiënt, met uitzondering waar anders aangegeven. 
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A.O.-ET.G.-1992-P.348-2 (fig. 46) 

 Rand, hals schouder, aanzet buik 

 Open vorm 

 Afmetingen: ↕ 39,5 mm; ↔ 52,7; dikte 4,9 mm; Ø onbekend 

 Handgemaakt; reducerend gebakken 

 Fijne waar 

 Klei 

o beige/grijs 

o matig gebakken 

o zachte textuur 

o onregelmatige breuk 

 Verschraling 

o matig aantal 

o fijne tot grote partikels 

o bleek (chamotte) 

 Interpretatie 

o schaalvorm met knik 

o vroeg-La Tène 

o lokaal 
 

A.O.-ET.G.-1992-P.348-3 

 Schouder 

 Gesloten vorm 

 Conditie: gerestaureerd (3 scherven) 

 Afmetingen: ↕ 45,2 mm; ↔93,0 mm; dikte 7,8 mm (rand), 13,2 mm (breedste ring 

schouder) 

 Handgemaakt, oxiderend gebakken 

 Gewone waar 

 Klei 

o beige/roze 

o matig gebakken 

o zacht tot stoffig 

o brokkelige breuk 

 Verschraling 

o matig aantal 

o grootte: medium 

o rode partikels 

 Interpretatie 

o situlaevorm 

o vroeg-La Tène 

o lokaal 

o ongenummerd G lijkt een identieke scherf, mogelijk van hetzelfde object. 
 

A.O.-ET.G.-1992-P.348-4 (fig. 46) 

 Rand, hals, schouder, buik 

 Gesloten vorm 

 Conditie: gerestaureerd (2 scherven) 

 Afmetingen: ↕ 62,5 mm; ↔ 55, 6 mm; dikte 7,8 mm; Ø ca. 140 mm 

 Handgemaakt; reducerend gebakken 
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 Gewone waar 

 Klei 

o beige/grijs 

o matig gebakken 

o zachte textuur 

o onregelmatige breuk 

 Verschraling 

o veel tot matig aantal 

o grote partikels 

o rood/roest 

 Interpretatie 

o situlaevorm 

o vroeg-La Tène 

o lokaal 
 

A.O.-ET.G.-1992-P.348-5 (fig. 46) 

 Rand 

 Open vorm 

 Conditie: gerestaureerd (3 scherven) 

 Afmetingen: ↕ 49,1 mm; ↔ 65,7 mm; dikte 11,1 mm; Ø onbekend 

 Handgemaakt; oxiderend gebakken 

 Versierde waar 

 Decoratie:  

o barbotine (geometrisch patroon onder lip: buitenzijde) 

o eventueel diep rode beschildering 

 Klei 

o beige/rood 

o matig gebakken 

o zachte tot stoffige textuur 

o onregelmatige breuk 

 Verschraling 

o matig aantal 

o medium 

o zwarte en bleke partikels 

 Interpretatie 

o bordvorm 

o vroeg-La Tène 

o lokaal 
 

A.O.-ET.G.-1992-P.348-6 (fig. 47) 

 Rand, hals, schouder, buik 

 Gesloten vorm 

 Conditie: verwering 

 Afmetingen: ↕ 45,3 mm; ↔ 40,2 mm; dikte 6,4 mm; Ø onbekend 

 Handgemaakt; reducerend gebakken 

 Gewone waar 

 Klei 

o beige/grijs 

o matig gebakken 

o gladde tot stoffige textuur 
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o brokkelige breuk 

 Verschraling 

o veel 

o medium tot grote partikels 

o donkere en rode partikels 

 Interpretatie 

o voorraadwaar 

o vroeg-La Tène 

o lokaal 
 

Ongenummerd A (fig. 47) 

 Rand, hals, schouder, buik 

 Gesloten vorm 

 Afmetingen: ↕ 68,4 mm; ↔ 62,4 mm; dikte 9,7 mm; Ø ca. 230 mm 

 Handgemaakt; reducerend gebakken (geoxideerde zones) 

 Ruwe waar 

 Besmeten (met uitzondering van lip tot schouder) 

 Klei 

o beige/zalmroze 

o matig gebakken 

o stoffige textuur 

o onregelmatige breuk 

 Verschraling 

o veel 

o grote partikels 

o zwarte en rode partikels  

 Interpretatie 

o voorraadwaar 

o vroeg-La Tène 

o lokaal 
 

A.O.-ET.G.-1992-P.348-7 (fig. 48) 

 Rand, buik 

 Open vorm 

 Conditie: restauratie (6 scherven) 

 Afmetingen: ↕ 130,0 mm; ↔148,8 mm; dikte 11,2 mm; Ø ca. 300 mm 

 Handgemaakt reducerend gebakken 

 Ruwe waar 

 Decoratie: vingerindrukken bovenop de rand 

 Besmeten (tot aan de bovenrand) 

 Klei 

o grijs/donkerbruin 

o matig gebakken 

o zachte/stoffige textuur 

o gelamineerde breuk 

 Verschraling 

o matig aantal 

o medium 

o bleke en rode partikels 

 Interpretatie 
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o voorraadwaar 

o vroeg-La Tène 

o lokaal 
 

A.O.-ET.G.-1992-P.348-8 (fig. 49) 

 Rand, hals, schouder, buik 

 Gesloten vorm 

 Conditie: licht verweerd 

 Afmetingen: ↕ 45,6 mm; ↔ 38,8 mm; dikte 6,3 mm Ø ca.150 mm 

 Handgemaakt; reducerend gebakken 

 Gewone waar 

 Klei 

o grijs/beige (donker) 

o matig gebakken 

o zachte/stoffige textuur 

o onregelmatige tot ruwe breuk 

 Verschraling 

o matig aantal 

o medium tot grote partikels 

o bleke en rode/roest partikels 

 Interpretatie 

o voorraadwaar 

o vroeg-La Tène 

o lokaal 
 

Ongenummerd B (fig. 49) 

 Rand, hals 

 Gesloten vorm 

 Conditie: verweerd 

 Afmetingen: ↕ 31,4 mm; ↔ 40,9 mm; dikte 9,1 mm (hals); Ø onbekend 

 Handgemaakt; oxiderend gebakken 

 Ruwe waar 

 Klei 

o beige/grijs/zalmroze 

o zacht gebakken 

o zachte textuur 

o ruwe breuk 

 Verschraling 

o matig aantal 

o grote partikels 

o donkere partikels 

 Interpretatie 

o voorraadwaar 

o vroeg-La Tène 

o lokaal 
 

Ongenummerd C (fig. 49) 

 Rand, hals, schouder 

 Gesloten vorm 

 Conditie: verweerd 
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 Afmetingen: ↕ 50,5 mm; ↔ 27,9 mm; dikte 7,9 mm (hals); Ø onbekend 

 Handgemaakt; reducerend gebakken 

 Versierde waar 

 Decoratie: al dan niet moedwillige/functionele indruk langs binnenzijde rand; besmeten 

 Klei 

o beige/bruin/grijs (bleek) 

o zacht gebakken 

o zachte textuur 

o brokkelige breuk 

 Verschraling 

o matig aantal 

o grote partikels 

o rode en zwarte partikels 

 Interpretatie 

o voorraadwaar, eventueel met afgietgeultje 

o vroeg-La Tène 

o lokaal 
 

Ongenummerd D 

 Rand, hals, buik 

 Gesloten vorm 

 Afmetingen: ↕ 53, 4 mm; ↔ 51,6 mm; dikte 9,1 mm; Ø ca. 160 mm 

 Handgemaakt; reducerend gebakken 

 Ruwe waar 

 Besmeten 

 Klei 

o beige/grijs/geel (bleek) 

o zacht gebakken 

o zachte/stoffige textuur 

o onregelmatige breuk 

 Verschraling 

o matig aantal 

o grote partikels 

o zwarte en rode partikels 

 Interpretatie 

o voorraadwaar 

o vroeg-La Tène 

o lokaal 
 

A.O.-ET.G.-1992-P.348-9 (fig. 49) 

 Wandscherf 

 Conditie: in sommige zones sporen van wassen 

 Afmetingen: ↕ 55,6 mm; ↔ 42,9 mm; dikte 10,5 mm; Ø onbekend 

 Handgemaakt; oxiderend gebakken 

 Versierde waar 

 Decoratie:  

o meervoudig geïnciseerde lijnmotieven (geometrische motieven) 

o sporen van rode verf rond de incisie 

 Klei 

o beige/roze (dekkende laag); grijs/beige (bleek baksel) 
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o matig tot goed gebakken 

o zachte tot (zeer) stoffige textuur 

o onregelmatige/brokkelige breuk 

 Verschraling 

o groot aantal 

o medium tot grote partikels 

o zwarte en rode partikels  

 Interpretatie 

o Kemmelwaar 

o vroeg-La Tène 

o import vanuit Kemmel 
 

A.O.-ET.G.-1992-P.348-10 (fig. 50) 

 Wandscherf 

 Conditie: licht verweerd, restauratie (2 scherven) 

 Afmetingen: ↕ 57,2 mm; ↔ 64,3 mm; dikte: 9,6 mm 

 Handgemaakt, oxiderend gebakken 

 Versierde waar 

 Decoratie: cirkelvormige geïnciseerde indrukken over het volledige oppervlak van de 

scherf. Via de gelijkvormigheid kan gesteld worden dat er waarschijnlijk één ‘stempel’ 

werd gebruikt.  

 Klei 

o beige/roze 

o matig gebakken  

o zachte textuur 

o onregelmatige breuk 

 Verschraling 

o matig aantal 

o medium tot kleine partikels 

o rode partikels 

 Interpretatie 

o voorraadwaar 

o vroeg-La Tène 

o lokaal 
 

A.O.-ET.G.-1992-P.348-11 (fig. 50) 

 Wandscherf 

 Open vorm 

 Conditie: gerestaureerd (2 scherven) 

 Afmetingen: ↕ 52,9 mm; ↔ 38,9 mm; dikte: 6,6 mm 

 Handgemaakt, reducerend gebakken 

 Gewone waar 

 Decoratie: vingerindrukken over de volledige oppervlakte van de scherf. 

 Klei 

o grijs/beige 

o matig gebakken 

o zachte tot stoffige textuur 

o relatief gladde breuk 

 Verschraling 

o weinig partikels 
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o grootte: medium 

o rode partikels 

 Interpretatie 

o voorraadwaar 

o vroeg-La Tène 

o lokaal 
 

Ongenummerd E 

 Rand, schouder 

 Open vorm 

 Conditie: verweerd 

 Afmetingen: ↕ 16,7 mm; ↔ 28,9 mm; dikte: 6,5 mm (rand), 4,0 mm; Ø: onbekend 

(schouder) 

 Handgemaakt, reducerende gebakken 

 Fijne waar 

 Klei 

o donkergrijs/beige 

o matig gebakken 

o gladde binnenzijde, licht stoffig geheel 

o brokkelige breuk 

 Verschraling 

o relatief veel 

o medium tot kleine partikels 

o rode en donkere partikels 

 Interpretatie 

o voorraadwaar 

o vroeg-La Tène 

o lokaal 
 

Ongenummerd F 

 Wandscherf 

 Gesloten vorm 

 Conditie: Restauratie (8 scherven) 

 Afmetingen: ↕ 117,9 mm; ↔ 132,7 mm; dikte: 13,2 mm 

 Handgemaakt, oxiderend gebakken 

 Ruwe waar 

 Besmeten 

 Klei 

o beige/rood 

o matig gebakken 

o ruwe/oneffen textuur 

o onregelmatige breuk 

 Verschraling 

o matig aantal partikels 

o medium tot kleine partikels 

o bleke, donkere en rode partikels 

 Interpretatie 

o grote voorraadwaar 

o vroeg-La Tène 

o lokaal 
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Ongenummerd H 

 Schouder 

 Open vorm 

 Conditie: sterk verweerd langs buitenkant 

 Afmetingen: ↕25,8 mm; ↔ 24,7 mm; dikte: 5,4 mm (op breedste ring schouder) 

 Handgemaakt, oxiderend gebakken 

 Fijne waar 

 Klei 

o beige/roze 

o matig gebakken 

o gladde/stoffige textuur 

o relatief gladde breuk 

 Verschraling 

o weinig partikels 

o fijne partikels 

o bleke partikels 

 Interpretatie 

o schaalvorm met knik 

o vroeg-La Tène 

o lokaal 

o typologisch vergelijkbaar met A.O.-E.T.G.-1992-P.348-2 

 

Deze context leverde verder nog 11 wandscherven op, waarvan 9 oxiderend gebakken en 2 

reducerend. 9 scherven behoren tot de ruwe waar. 2 andere, van éénzelfde pot, zijn gewone 

waar. 

 

In 1992 werd nog een andere gracht aangesneden op ditzelfde perceel. Deze maakt geen deel 

uit van de vermeende vierhoekstructuur. Het gaat daarentegen om een min of meer noord-zuid 

verlopende sonderingssleuf die werd uitgegraven ten westen en zuidwesten van de zopas 

vermelde context. Hieruit zijn 6 scherven te vermelden. De nummering die op de achterkant 

ervan te vinden is werd ook hier overgenomen. 
 

Gracht SW-1/6 1992-1 (fig. 50) 

 Klein stuk voet, buik 

 Open vorm 

 Afmetingen: ↕ 49,0 mm; ↔ 71,3 mm; dikte: 8,3 mm (buik) 

 Handgemaakt, reducerend gebakken 

 Versierde waar 

 Decoratie: vingerknijpjes die een schuin laddermotief vormen, dekkend over de 

volledige scherf. 

 Klei 

o grijs/beige 

o matig gebakken 

o gladde tot stoffige textuur 

o onregelmatig 

 Verschraling 

o matig aantal 

o medium tot kleine partikels 

o rode partikels 
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 Interpretatie 

o voorraadwaar 

o vroeg-La Tène 

o lokaal 
 

Gracht SW-1/6 1992-2 (fig. 50) 

 Wandscherf 

 Conditie: verweerd 

 Afmetingen: ↕ 48,5 mm; ↔ 39,8 mm; dikte: 9,9 mm 

 Handgemaakt, reducerend gebakken 

 Versierde waar 

 Decoratie: cirkelvormige geïnciseerde indrukken over het volledige oppervlak van de 

scherf. Via de gelijkvormigheid kan gesteld worden dat er waarschijnlijk één ‘stempel’ 

werd gebruikt.  

 Klei 

o beige/grijs 

o matig gebakken 

o stoffige textuur 

o onregelmatige breuk 

 Verschraling 

o matig tot veel partikels 

o grootte: medium 

o rode en bleke partikels 

 Interpretatie 

o voorraadwaar 

o vroeg-La Tène 

o lokaal 
 

Gracht SW-1/6 1992-3 (fig. 50) 

 Wandscherf 

 Conditie: verweerd 

 Afmetingen: ↕ 34,9 mm; ↔ 18,9 mm; dikte: 9,2 mm 

 Handgemaakt, reducerend gebakken 

 Versierde waar 

 Decoratie: cirkelvormige geïnciseerde indrukken over het volledige oppervlak van de 

scherf. Via de gelijkvormigheid kan gesteld worden dat er waarschijnlijk één ‘stempel’ 

werd gebruikt.  

 Klei 

o beige/grijs 

o matig gebakken 

o stoffige textuur 

o onregelmatige breuk 

 Verschraling 

o matig tot veel partikels 

o grootte: medium 

o rode en bleke partikels 

 Interpretatie 

o voorraadwaar 

o vroeg-La Tène 

o lokaal 
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o typologisch zeer gelijkend aan ‘Gracht SW 1/6 1992-2’ 
 

Gracht SW-1/6 1992-4 (fig. 50) 

 Wandscherf 

 Gesloten vorm 

 Conditie: verweerd 

 Afmetingen: ↕ 42,9 mm; ↔ 40,7 mm; dikte: 10,8 mm 

 Handgemaakt, reducerend gebakken 

 Versierde waar 

 Decoratie: vingerindrukken over de volledige oppervlakte van de scherf. 

 Klei 

o beige/grijs 

o matig gebakken 

o ruw oppervlak binnenzijde, stoffige textuur 

o onregelmatige breuk 

 Verschraling 

o matig tot veel partikels 

o relatief grote partikels 

o bleke, rode en donkere partikels 

 Interpretatie 

o voorraadwaar 

o vroeg-La Tène 

o lokaal 
 

Gracht SW-1/6 1992-5 (fig. 51) 

 Wandscherf 

 Gesloten vorm 

 Conditie: verweerd 

 Afmetingen: ↕ 44,5 mm; ↔ 36,0 mm; dikte: 7,0 mm 

 Handgemaakt, reducerend gebakken 

 Versierde waar 

 Decoratie: meervoudig geïnciseerde lijnmotieven (geometrische motieven d.m.v. een 

kam) 

 Klei 

o grijs/bruin 

o matig gebakken 

o stoffige textuur 

o onregelmatige breuk 

 Verschraling 

o matig tot veel partikels 

o medium tot grote partikels 

o bleke en rode partikels 

 Interpretatie 

o voorraadwaar 

o vroeg-La Tène 

o lokaal 
 

Gracht SW-1/6 1992-6 (fig. 51) 

 Wandscherf 

 Conditie: sterk verweerde buitenlaag 
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 Afmetingen: ↕  44,9 mm; ↔  43,9 mm; dikte: 7,2 mm 

 Handgemaakt, reducerend gebakken 

 Versierde waar 

 Decoratie: meervoudig geïnciseerde lijnmotieven (geometrische motieven d.m.v. een 

kam) 

 Klei 

o grijs/beige (zeer bleek) 

o matig gebakken 

o zachte tot (zeer) stoffige textuur 

o onregelmatige/brokkelige breuk 

 Verschraling 

o groot aantal 

o medium tot grote partikels 

o zwarte en rode partikels  

 Interpretatie 

o voorraadwaar 

o vroeg-La Tène 

o import vanuit Kemmel 
 

Een grote hoeveelheid ceramiek die werd gevonden in de vermeende grachten van de tweede 

vierhoekstructuur verkreeg ik pas later. Wat hierin te vinden was, waren vooral moeilijk te 

duiden wandscherven. Deze werden voornamelijk geteld en ingedeeld. Wegens tijdgebrek 

konden  slechts enkele worden getekend.  
 

A.O. ET.G. ’92 (07/’92) SW1-1 (fig. 55) 

 Rand, aanvang hals 

 Open vorm 

 Afmetingen: ↕ 14,8 mm; ↔ 25,1 mm; dikte: 5,1 mm (rand),  mm 4,7 (aanvang hals); Ø 

ca. 180 mm 

 Handgemaakte, reducerend gebakken 

 Fijne waar 

 Klei 

o grijs/zwart 

o matig tot goed gebakken 

o licht stoffige textuur 

o onregelmatige breuk 

 Verschraling 

o weinig aantal 

o fijne partikels 

o zwarte en bleke partikels 

 Interpretatie 

o voorraadwaar 

o vroeg-La Tène 

o import (?) 
 

A.O. ET.G. ’92 (07/’92) SW1-2 (fig. 55) 

 Rand, aanvang hals 

 Open vorm 

 Afmetingen: ↕ 15,9 mm; ↔ 14,0 mm; dikte: 4,2 mm (rand), 5,9 mm  (aanvang hals); Ø 

onbekend 



 

  102 

 Handgemaakte, oxiderend gebakken 

 Gewone waar 

 Klei 

o grijs/beige 

o matig gebakken 

o zachte en stoffige textuur 

o onregelmatige breuk 

 Verschraling 

o weinig aantal 

o fijne partikels 

o zwarte en rode partikels 

 Interpretatie 

o voorraadwaar 

o vroeg-La Tène 

o lokaal 
 

A.O. ET.G. ’92 (07/’92) SW1-3 (fig. 55) 

 Wandscherf 

 Gesloten vorm 

 Afmetingen: ↕ 29,2 mm; ↔ 24,7 mm; dikte: 8,6 mm (bovenkant), 8,0 mm (onderkant); 

Ø onbekend 

 Handgemaakte, oxiderend gebakken 

 Versierde waar 

 Decoratie: Zeer zwak overgebleven sporen van geometrische motieven (zwak 

geïnciseerd, evenals een kleuraanduiding, mogelijks van barbotine). 

 Klei 

o beige/grijs/roze 

o matig gebakken 

o zachte en stoffige textuur 

o onregelmatige breuk 

 Verschraling 

o weinig aantal 

o fijne partikels 

o zwarte en bleke partikels 

 Interpretatie 

o voorraadwaar 

o vroeg-La Tène 

o lokaal 
 

A.O. ET.G. ’92 (07/’92) SW1-4 (fig. 55) 

 Wandscherf 

 Gesloten vorm 

 Afmetingen: ↕ 37,2 mm; ↔ 66,5 mm; dikte: 8,5 mm; Ø onbekend 

 Handgemaakte, oxiderend gebakken 

 Versierde waar 

 Decoratie: Zeer zwak overgebleven sporen van geometrische motieven (zwak 

geïnciseerd, evenals een kleuraanduiding, mogelijks van barbotine). 

 Klei 

o beige/grijs 

o matig gebakken  



 

  103 

o zachte en stoffige textuur 

o onregelmatige breuk 

 Verschraling 

o weinig aantal 

o fijne partikels 

o zwarte en bleke partikels 

 Interpretatie 

o voorraadwaar 

o vroeg-La Tène 

o lokaal 
 

A.O. ET.G. ’92 (07/’92) SW1-5 (fig. 55) 

 Voetfragment 

 Conditie: gerestaureerd (2 scherven, gevolg van recente breuk) 

 Afmetingen: ↕ 17,7 mm; ↔ 50,5 mm; dikte: 10,9 mm (bodem); Ø ca. 110 mm (omtrek 

basis) 

 Handgemaakte, reducerend gebakken 

 Gewone waar 

 Klei 

o grijs/beige 

o matig gebakken 

o zachte en (licht) stoffige textuur 

o brokkelige breuk 

 Verschraling 

o groot aantal 

o medium tot grote partikels 

o rode en bleke partikels 

 Interpretatie 

o voorraadwaar 

o vroeg-La Tène 

o lokaal 
 

A.O. ET.G. ’92 (07/’92) SW1-6 (fig. 55) 

 Voetfragment 

 Open vorm 

 Conditie: sterk verweerde onderzijde, evenals zeer broos 

 Afmetingen: ↕ 15,2 mm; ↔ 33,2 mm; dikte: onbekend; Ø ca. onbekend 

 Handgemaakte, reducerend gebakken met oxiderend gebakken zone op onderzijde 

 Gewone waar 

 Klei 

o beige/roze-grijs/roze 

o matig gebakken 

o zachte en (zeer) stoffige textuur 

o brokkelige breuk 

 Verschraling 

o groot aantal 

o medium tot grote partikels 

o rode en bleke partikels 

 Interpretatie 

o voorraadwaar 
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o vroeg-La Tène 

o lokaal 
 

A.O. ET.G. ’92 (07/’92) SW1-7 (fig. 55) 

 Voetfragment 

 Afmetingen: ↕ 14,5 mm; ↔ 36,0 mm; dikte: 7,2 mm (bodem); Ø onbekend 

 Handgemaakte, reducerend gebakken 

 Gewone waar 

 Klei 

o grijs/beige 

o matig gebakken 

o zachte en stoffige textuur 

o brokkelige breuk 

 Verschraling 

o groot aantal 

o medium tot kleine partikels 

o rode en bleke partikels 

 Interpretatie 

o voorraadwaar 

o vroeg-La Tène 

o lokaal 

 

Verder zijn er nog er nog 57 scherven te vermelden. Vier ervan lijken van situlaevormen te zijn. 

Vijf zijn dikwandig, terwijl er twee besmeten zijn. 
 

A.O. ET.G. Kooigembos 1992 SW2 (07/92) 

Twee grote wandscherven (dikwandig en besmeten). 
 

Perceel SW 1992 ET.G. 

Vier silexen, waarvan één geretoucheerd. 
 

A.O. ET.G. Kooigembos 1992 SW3 (08/92) 
Hier werden 22 scherven gevonden, waarvan acht gegladde wandscherven (twee met decoratie), 

één rand, drie situlafragementen en tien onbepaalde wandscherven (twee besmeten). 

Een apart vondstenzakje, zelfde context:  

Vier wandscherven van een situlavorm, 88 onbenoemde wandscherven waarvan er acht 

besmeten waren. Eenentwintig stukken ceramiek zijn niet te bepalen. En melding kan verder 

gedaan worden van zeven silexen, waarvan één geretoucheerd was.  
 

Niet nader benoemde vondstenzak van perceel SW 

31 wandscherven, waarvan zeven besmeten, één rand, drie situlawandscherven, één onbepaald 

stuk ceramiek, evenals één stuk geretoucheerde silex. 
 

A.O. ET.G. Kooigembos 1992-’93 SW vierhoek zijkant west 
Eén stuk natuursteen, achttien wandscherven, waarvan zestien besmeten waren. Verder twee 

wanden van situlavormen, waarvan één besmeten was. 
 

A.O. ET.G. Kooigembos 1992 SW sleuf 12 vierhoek zijkant west (10/92) 
Hieruit kwam één fijne rand naar boven, evenals een wandscherf van een situla. Dertien 

onbenoemde wandscherven kunnen worden vermeld, waarvan één dikwandig was, en één 
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besmeten was). Vijftien resten waren vervaardigd uit ceramiek maar zijn niet meer te duiden. 

Eén geretoucheerde silex vervolledigde de context. 
 

RUG & ET.G. Kooigembos perceel SW (02/1995) 

Dit zijn de vondsten die werden gedaan toen Etienne Glabeke even de hulp kreeg van Prof. Dr. 

Jean Bourgeois en zijn team. 

Vooreerst zeven brokken verbrande leem. Negen wandscherven, drie silexen (één 

geretoucheerd), zeven onbenoemde stukken ceramiek en gerecupereerde houtskoolpartikels.  
 

A.O. ET.G. Kooigembos 1993 SW vierhoek zijkant noord 
38 wandscherven waarvan er negen waren voorzien van gegladde wanden, en drie waren 

gedecoreerd. Drie wandscherven van situlae maken de context compleet. 
 

A.O. ET.G. Kooigembos 1992-‘93 SW vierhoek zijkant noord 
Hieruit kwamen twee randen naar boven. Verder 34 wandscherven (twee waren gedecoreerd, 

één was besmeten en drie waren erg dikwandig) en vijf situlafragmenten. 
 

A.O. ET.G. Kooigembos 1993 SW vierhoek zijkant oost 
Eén fragment silex, vierentwintig wandscherven, waarvan drie gedecoreerd en vijftien 

besmeten waren. Eén situlascherf en zeventien onbenoemde ceramische resten. Vijf scherven 

kunnen gedetermineerd worden als post-middeleeuws. 
 

A.O. ET.G. Kooigembos 1992-‘93 SW vierhoek   
Hieruit zijn eenentwintig wanscherven (vijftien besmeten) en één rand te vermelden. 

 

----hier fout in thesis? 

 

 

Mogelijk zijn de hieronder beschreven scherven afkomstig van één of (op basis van de 

verschillende diameters) enkele ceramische situlavormen. 
 

A.O.-ET.G.-1992-P.348-12 (fig. 51) 

 Rand, aanvang hals 

 Gesloten vorm 

 Conditie: gerestaureerd (3 scherven/ 2x rand, 1x hals), verweerd 

 Afmetingen: ↕ 43,4 mm; ↔ 91,2 mm; dikte: 4,3 mm (hals), 5,8 mm (rand); Ø ca. 160 

mm 

 Handgemaakte, oxiderend gebakken 

 Fijne, versierde waar 

 Decoratie: enkelvoudige geïnciseerde lijnmotieven (geometrisch; veel meer rudimentair 

dan pakweg het gevonden Kemmelwaar) 

 Klei 

o rood/beige 

o matig gebakken  

o zachte tot stoffige textuur 

o onregelmatige breuk 

 Verschraling 

o weinig aantal 

o fijne tot kleine partikels 

o zwarte en rode partikels 

 Interpretatie 
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o situlaevorm 

o vroeg-La Tène 

o import (?) 
 

Ongenummerd I (fig. 51) 

 Rand, aanvang hals 

 Gesloten vorm 

 Conditie: gerestaureerd (2 scherven), licht verweerd 

 Afmetingen: ↕ 26,4 mm; ↔ 32,0 mm; dikte: 4,1 mm (hals), 6,0 mm (rand); Ø ca. 160 

mm 

 Handgemaakte, oxiderend gebakken 

 Fijne, versierde waar 

 Decoratie: enkelvoudige geïnciseerde lijnmotieven (geometrisch; veel meer rudimentair 

dan bijvoorbeeld het gevonden Kemmelwaar) 

 Klei 

o rood/beige 

o matig gebakken 

o zachte tot stoffige textuur 

o onregelmatige breuk 

 Verschraling 

o weinig aantal 

o fijne tot kleine partikels 

o zwarte en rode partikels 

 Interpretatie 

o situlaevorm 

o vroeg-La Tène 

o import (?) 
 

Ongenummerd J (fig. 51) 

 Rand, aanvang hals 

 Open vorm 

 Conditie: licht verweerd 

 Afmetingen: ↕ 26,6 mm; ↔ 34,8 mm; dikte: 4,7 mm (hals), 6,4 mm (rand); Ø ca. 160 

mm 

 Handgemaakte, oxiderend gebakken 

 Fijne, versierde waar 

 Decoratie: enkelvoudige geïnciseerde lijnmotieven (geometrisch; veel meer rudimentair 

dan bijvoorbeeld het gevonden Kemmelwaar) 

 Klei 

o rood/beige 

o matig gebakken 

o zachte tot stoffige textuur 

o onregelmatige breuk 

 Verschraling 

o weinig aantal 

o fijne tot kleine partikels 

o zwarte en rode partikels 

 Interpretatie 

o situlaevorm 

o vroeg-La Tène 
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o import (?) 
 

Ongenummerd K (fig. 51) 

 Schouder 

 Open vorm 

 Conditie: licht verweerd 

 Afmetingen: ↕ 46,6 mm; ↔ 51,7 mm; dikte: 6,7 mm (vlak onder schouder), 5,1 mm 

(onderste deel scherf); Ø ca. 130 mm (breedste ring schouder) 

 Handgemaakte, oxiderend gebakken 

 Fijne, versierde waar 

 Decoratie: enkelvoudige geïnciseerde lijnmotieven (geometrisch; veel meer rudimentair 

dan bijvoorbeeld het gevonden Kemmelwaar) 

 Klei 

o rood/beige 

o matig gebakken 

o zachte tot stoffige textuur 

o onregelmatige breuk 

 Verschraling 

o weinig aantal 

o fijne tot kleine partikels 

o zwarte en rode partikels 

 Interpretatie 

o situlaevorm 

o vroeg-La Tène 

o import (?) 

 

De volgende scherven werden in een sonderingsgreppel aangetroffen maar vertonen een 

exclusieve vroeg-La Tène datering. Deze werden niet genummerd door Etienne Glabeke aldus 

krijgen ze enkel een volgnummer. Het jaar van de opgravingen (1991) doet vermoeden dat 

deze werden gevonden op het perceel ten zuiden van het bos. 
 

Kooigembos A.O.-ET.G. 1991 sleuf E1-14 
 

E1-14-1 (fig. 52) 

 Wandscherf 

 Conditie: kleine scherf in goede staat 

 Afmetingen: ↕ 21,6 mm; ↔ 35,1 mm; dikte 11,1 mm; Ø onbekend 

 Handgemaakt; oxiderend gebakken 

 Versierde waar 

 Decoratie:  

o meervoudig geïnciseerde lijnmotieven (geometrische motieven) 

o duidelijke sporen van rode verf rond de incisies 

 Klei 

o beige/roze (dekkende laag); grijs/zwart (donker baksel) 

o matig tot goed gebakken 

o zachte tot (zeer) stoffige textuur 

o onregelmatige/brokkelige breuk 

 Verschraling 

o groot aantal 

o medium tot grote partikels 



 

  108 

o zwarte en rode partikels  

 Interpretatie 

o Kemmelwaar 

o vroeg-La Tène 

o import vanuit Kemmel 
 

E1-14-2 (fig. 52) 

 Wandscherf 

 Conditie: bovenzijde in relatief goede staat, binnenwand ontbreekt 

 Afmetingen: ↕ 36,7 mm; ↔ 25,0 mm; maximaal bewaarde dikte 9,3 mm; Ø onbekend 

 Handgemaakt; oxiderend gebakken 

 Versierde waar 

 Decoratie:  

o meervoudig geïnciseerde lijnmotieven (geometrische motieven) 

o sporen van rode verf rond de incisies 

 Klei 

o beige/roze (dekkende laag); grijs/beige (bleek baksel) 

o matig tot goed gebakken 

o zachte tot stoffige textuur 

o onregelmatige/brokkelige breuk 

 Verschraling 

o groot aantal 

o medium tot grote partikels 

o zwarte en rode partikels  

 Interpretatie 

o Kemmelwaar 

o vroeg-La Tène 

o import vanuit Kemmel 
 

E1-14-3 (fig. 52) 

 Rand, hals, schouder, buik 

 Gesloten vorm 

 Conditie: gerestaureerd (3 scherven, waarvan twee randen) 

 Afmetingen: : ↕ 17,2 mm; ↔ 114,0 mm; dikte 9,4 mm (rand), 8,7 mm (buik); Ø ca. 270 

mm 

 Handgemaakt, oxiderend gebakken 

 Gewone waar 

 Besmeten, ruw afgewerkte rand 

 Klei 

o beige/roze, tussen rand en schouder komt daar nog grijs bij 

o matig gebakken 

o zachte tot (zeer) stoffige textuur 

o brokkelige breuk 

 Verschraling 

o matig tot groot aantal 

o medium tot grote partikels 

o zwarte en rode partikels 

 Interpretatie 

o situlaevorm 

o vroeg-La Tène 
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o lokaal 
 

E1-14-4 (fig. 53) 

 Rand, hals, schouder, aanzet buik 

 Gesloten vorm 

 Conditie: verweerd 

 Afmetingen: ↕ 35,4 mm; ↔ 62,7 mm; dikte 5,4 mm (rand), 7,5 mm (buik); Ø ca. 160 

mm 

 Handgemaakt, reducerend gebakken 

 Gewone waar 

 Klei 

o beige/grijs 

o matig gebakken 

o zachte/stoffige textuur 

o onregelmatige breuk 

 Verschraling 

o matig tot groot aantal 

o kleine tot medium partikels 

o zwarte en rode partikels, sporen van organische verschraling  

 Interpretatie 

o situlaevorm 

o vroeg-La Tène 

o lokaal 
 

E1-14-5 (fig. 53) 

 Rand, hals, schouder, aanzet buik 

 Gesloten vorm 

 Conditie: verweerd 

 Afmetingen: ↕ 58,6 mm; ↔ 60,5 mm; dikte 10,7 mm (rand), 7,0 mm (buik); Ø ca. 220 

mm 

 Handgemaakt, oxiderend gebakken 

 Gewone waar 

 Klei 

o beige/grijs 

o matig gebakken 

o zachte/stoffige textuur 

o gelamineerde breuk 

 Verschraling 

o groot aantal 

o medium tot grote partikels 

o bleke en rode partikels 

 Interpretatie 

o situlaevorm 

o vroeg-La Tène 

o lokaal 
 

E1-14-6 (fig. 54) 

 Rand, hals, schouder, buik 

 Open vorm 
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 Afmetingen: ↕ 37,6 mm; ↔ 60,0 mm; dikte 4,2 mm (rand), 7,3 mm (buik); Ø ca. 160 

mm (schouder) 

 Handgemaakt, reducerend gebakken 

 Gewone waar 

 Klei 

o grijs/beige 

o matig gebakken 

o stoffige textuur 

o onregelmatige breuk 

 Verschraling 

o weinig aantal 

o fijne partikels 

o zwarte en rode partikels 

 Interpretatie 

o Schaalvorm met knik 

o vroeg-La Tène 

o lokaal 
 

E1-14-7 (fig. 54) 

 Rand, hals, schouder, buik 

 Open vorm 

 Afmetingen: ↕ 33,7 mm; ↔ 66,6 mm; dikte 4,9 mm (rand), 5,0 mm (buik); Ø ca. 180 

mm  

 Handgemaakt, oxiderend gebakken 

 Fijne waar 

 Klei 

o bruin/roze 

o matig gebakken 

o stoffige textuur 

o onregelmatige breuk 

 Verschraling 

o matig tot groot aantal 

o fijne partikels 

o zwarte en rode partikels 

 Interpretatie 

o Schaalvorm met knik 

o vroeg-La Tène 

o lokaal 
 

E1-14-8 (fig. 54) 

 Rand, hals, schouder 

 Open vorm 

 Afmetingen: ↕ 24,2 mm; ↔ 35,5 mm; dikte 4,8 mm (rand), 4,4 mm (buik); Ø ca. 230 

mm (schouder) 

 Handgemaakt, reducerend gebakken 

 Fijne waar 

 Klei 

o bruin/grijs 

o matig gebakken 

o stoffige textuur 
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o onregelmatige breuk 

 Verschraling 

o matig tot groot aantal 

o fijne partikels 

o zwarte en rode partikels 

 Interpretatie 

o Schaalvorm met knik 

o vroeg-La Tène 

o lokaal 
 

E1-14-9 (fig. 54) 

 Rand, hals, schouder 

 Open vorm 

 Afmetingen: ↕ 24,1 mm; ↔ 35,0 mm; dikte 6,3 mm (rand), 4,8 mm (overgang 

schouder/buik); Ø ca. 180 mm 

 Handgemaakt, reducerend gebakken 

 Luxewaar 

 Klei 

o grijs/zwart 

o matig tot hard gebakken 

o gladde textuur 

o onregelmatige breuk 

 Verschraling 

o matig aantal 

o fijne partikels 

o witte en rode partikels 

 Interpretatie 

o Schaalvorm met knik 

o vroeg-La Tène 

o import 
 

E1-14-10 (fig. 53) 

 Rand, hals, schouder 

 Gesloten vorm 

 Conditie: licht verweerd (vnl. rand) 

 Afmetingen: ↕ 21,4 mm; ↔ 29,8 mm; dikte 4,3 mm (rand), 3,9 mm (overgang 

schouder/buik); Ø ca. 140 mm 

 Handgemaakt, reducerend gebakken 

 Luxewaar 

 Klei 

o grijs/zwart 

o matig tot hard gebakken 

o gladde textuur 

o onregelmatige breuk 

 Verschraling 

o groot aantal 

o fijne partikels 

o witte en rode partikels 

 Interpretatie 

o situlaevorm 
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o vroeg-La Tène 

o import 
 

E1-14-11 (fig. 55) 

 Wandscherf 

 Afmetingen: : ↕ 46,8 mm; ↔ 57,6 mm; dikte 6,9 mm 

 Handgemaakt, reducerend gebakken 

 Versierde waar 

 Decoratie: 

o meervoudig geïnciseerde lijnmotieven (geometrische motieven) 

 Klei 

o grijs/beige 

o matig gebakken 

o stoffige textuur 

o relatief gladde breuk 

 Verschraling 

o matig aantal 

o fijne partikels 

o rode en zwarte partikels 

 Interpretatie 

o voorraadwaar 

o vroeg-La Tène 

o lokaal 
 

E1-14-12 (fig. 55) 

 Wandscherf 

 Afmetingen: : ↕ 35,0 mm; ↔ 31,5 mm; dikte 7,9 mm 

 Handgemaakt, reducerend gebakken 

 Versierde waar 

 Decoratie: 

o meervoudig geïnciseerde lijnmotieven (geometrische motieven) 

o Besmeten 

 Klei 

o beige/grijs 

o matig gebakken 

o zachte textuur 

o onregelmatige breuk 

 Verschraling 

o groot aantal 

o medium tot grote partikels 

o rode en zwarte partikels 

 Interpretatie 

o voorraadwaar 

o vroeg-La Tène 

o lokaal 
 

Verder: zeven kleine ongedecoreerde wandscherven, waarvan zes reducerend en één oxiderend 

is gebakken. Allen zijn ze te benoemen als ‘gewone waar’ 
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De scherven hierboven vermeld zijn allen afkomstig van het perceel S.W. (met uitzondering 

van de laatste context sleuf E1-14). Om een duidelijk overzicht te geven van de aantallen, 

verdeeld over verschillende categorieën, de volgende tabel. 

 

vorm/type aantal versierd besmeten fijne waar randen basis 

situla 37 4 2 5 10 1 

schaal 7   7 6  

bord 1 1   1  

Onbepaalde waar/ 

voorraadwaar 
394 23 74 9 23 3 

Kemmelwaar 3 3     

Onbenoemde 

ceramiek 
61      

Silex 17      

Tabel 4 

Een scherf die in een sonderingssgreppel tussen het Romeinse materiaal gevonden (perceel 350, 

ten zuiden van het bos) werd, vertoond de kenmerken van vroeg-La Tène ceramiek. 
 

Gracht F 25-1991 Archeo. ET.G. (fig. 52) 

 Rand, hals, schouder, buik, aanzet voet (profiel) 

 Gesloten vorm 

 Conditie: gerestaureerd (3 scherven, waarvan één rand en één aanzet voet) 

 Afmetingen: ↕ 81,8 mm; ↔ 95,7 mm; dikte  4,9 mm (rand), 8,4 mm (aanzet voet); Ø ca. 

100 mm 

 Handgemaakt; reducerend gebakken 

 Gewone waar 

 Klei 

o beige/grijs 

o matig gebakken 

o zachte textuur 

o relatief regelmatige breuk 

 Verschraling 

o matig aantal 

o fijne partikels 

o rood/roest 

 Interpretatie 

o situlaevorm 

o vroeg-La Tène 

o lokaal 
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14. Inventaris 

 

14.1 Inventaris Stedelijke musea Kortrijk 

Hieronder volgt de inventaris van de stedelijke musea Kortrijk. Een deel van het materiaal dat 

gevonden werd te Kooigem wordt bewaard in de catacomben van het Broelmuseum. Een 

fractie ervan ligt uitgestald in de vitrine ‘prehistorie’ van het museum 1302. 

 

Inventaris-

nummer 

Oud nummer/ 

Campagne 

Periode Bewaring schenking Inhoud/Object 

8000 B K3.82/5G-75 VR R Bak 70 31/10/1991 

E.GLA 

Ceramiek 

8001 K3.82/H5-80 VR R Bak 70 31/10/1991 

E.GLA 

Amfoor-

fragmenten 

8002 K3.82 VR R Bak 70 31/10/1991 

E.GLA 

Ceramiek 

8003 K3.82 IJz t Bak 70 31/10/1991 

E.GLA 

Ceramiek  

8004 K3.82/H5-82 VR R Bak 70 31/10/1991 

E.GLA 

Ceramiek 

8005 1981  Bak 70 31/10/1991 

E.GLA 

Tanden, bot 

8006 1980 VR R Bak 70 31/10/1991 

E.GLA 

Ceramiek 

8007 1981 Rom. Bak 70 31/10/1991 

E.GLA 

Pleister, mortel 

8008 1981 Rom. Bak 70 31/10/1991 

E.GLA 

Nagels 

8009 1980-‘81  Bak 70 31/10/1991 

E.GLA 

Silex 

8010 1982  Bak 70 31/10/1991 

E.GLA 

Silex, ceramiek 

8011 1980 Rom. Bak 70 31/10/1991 

E.GLA 

Ceramiek 

8012 1981 Rom. Bak 70 31/10/1991 

E.GLA 

Ceramiek 

8013 1980-‘81  Bak 70 31/10/1991 

E.GLA 

Verbrande leem 

8014 1980-‘81  Bak 70 31/10/1991 

E.GLA 

IJzerslakken 

8015 1980-‘81 Rom. Bak 70 31/10/1991 

E.GLA 

Ceramiek 

8016 1980-‘81 Rom. Bak 70 31/10/1991 

E.GLA 

Baksteen, 

ceramiek 

8017 Rom. gracht 

K3.82 

VR R Bak 71 31/10/1991 

E.GLA 

Terra rubra en 

terra sigillata 

8018 Rom. gracht VR R Bak 71 31/10/1991 Doleum 
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1982 E.GLA 

8019 Rom. gracht 

K3.82/2H-115 

VR R Bak 71 31/10/1991 

E.GLA 

Ceramiek 

8020 Rom. gracht 

K3.82/K3-40-50 

VR R Bak 71 31/10/1991 

E.GLA 

Ceramiek 

8021 Rom. gracht 

K3.82 

VR R Bak 71 31/10/1991 

E.GLA 

Ceramiek 

8022 Rom. gracht 

K3.82 

VR R Bak 71 31/10/1991 

E.GLA 

Ceramiek 

8023 Rom. gracht 

K3.82 

VR R Bak 71 31/10/1991 

E.GLA 

Terra nigra 

8024 Rom. gracht 

K3.82/G5-75 

VR R Bak 71 31/10/1991 

E.GLA 

Ceramiek 

8025 Rom. gracht 

K3.82/H2-115 

VR R Bak 71 31/10/1991 

E.GLA 

Ceramiek 

8026 Rom. gracht 

K3.82/H5-80 

VR R Bak 71 31/10/1991 

E.GLA 

Ceramiek 

8027 Rom. gracht 

K3.82/K5-60-70 

VR R Bak 71 31/10/1991 

E.GLA 

Ceramiek 

8028 Rom. gracht 

K3.82/4I-45 

VR R Bak 71 31/10/1991 

E.GLA 

Pompeiaans 

rood 

8029 Rom. gracht 

K3.82 

VR R Bak 71 31/10/1991 

E.GLA 

Terra rubra, 

terra sigillata 

8030 Rom. gracht 

K3.82 

 Bak 71 31/10/1991 

E.GLA 

Ceramiek 

8031 Rom. gracht 

K3.82 

VR R Bak 71 31/10/1991 

E.GLA 

Ceramiek 

8032 Rom. gracht 

K3.82 

VR R Bak 71 31/10/1991 

E.GLA 

IJzerfragmenten 

8033 Rom. gracht 

K3.82 

VR R Bak 71 31/10/1991 

E.GLA 

IJzerfragmenten 

8034 Rom. gracht 

K3.82 

VR R Bak 71 31/10/1991 

E.GLA 

Fragment 

doleum 

8035 Rom. gracht 

K3.82 

VR R Bak 71 31/10/1991 

E.GLA 

Verbrande leem 

8036 Rom. gracht 

K3.82 

VR R Bak 71 31/10/1991 

E.GLA 

Natuur steen 

8037 Rom. gracht 

K3.82 

VR R Bak 71 31/10/1991 

E.GLA 

Ceramiek 

8038 Rom. gracht 

K3.82 

 Bak 71 31/10/1991 

E.GLA 

silex 

8039 Rom. gracht 

K3.82/3K-40-50 

 Bak 71 31/10/1991 

E.GLA 

Ceramiek 

8040 K3.85/VIII LT Ib Bak 72 31/10/1991 

E.GLA 

Ceramiek 

(fun. depot) 

8041 K3.85/VIII LT Ib Bak 72; nu 

museum 

31/10/1991 

E.GLA 

Fibula (?) 

(fun. depot) 

8042 K3.85/VIII-IX LT Ib Bak 72 31/10/1991 

E.GLA 

Ceramiek 

8043 K3.85/IX LT Ia Bak 72 31/10/1991 Ceramiek 
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E.GLA 

8044 K3.85/IX LT Ib Bak 72 31/10/1991 

E.GLA 

Ceramiek 

8045 K3.85/VIII-IX LT Ib Bak 74 31/10/1991 

E.GLA 

Ceramiek 

8046 BK.85/NZ-3 LT Ib Bak 74 31/10/1991 

E.GLA 

Ceramiek 

8047 BK.85/NZ-3  Bak 74 31/10/1991 

E.GLA 

Bot, verbrande 

leem 

8048 BK-OW (1984)  Bak 74 31/10/1991 

E.GLA 

Silex 

8049 K3.85/VIII LT Ib Bak 74 31/10/1991 

E.GLA 

Ceramiek 

8050 K3.85/VIII-IX LT Ib Bak 74 31/10/1991 

E.GLA 

Ceramiek 

8051 K3.85/VIII-IX LT Ia Bak 74 31/10/1991 

E.GLA 

Ceramiek 

8052 K3.85/VIII-IX IJz. t, 

Rom. 

Bak 74 31/10/1991 

E.GLA 

Ceramiek 

8053 BK.85/NZ-3 LT Ib Bak 74 31/10/1991 

E.GLA 

 

8054 BK-OW-3 (1984) LT Ib Bak 72 31/10/1991 

E.GLA 

 

8055 Kuil RP 1984 LT Ib 

(?) 

Bak 72 31/10/1991 

E.GLA 

 

8056 1984 LT Ib Bak 72 31/10/1991 

E.GLA 

Ceramiek 

8057 1984 LT Ia of 

Ib 

Bak 72 31/10/1991 

E.GLA 

Ceramiek 

8058 BK-NZ-2 (1984) LT Ib 

(?) 

Bak 72 31/10/1991 

E.GLA 

Ceramiek, 

ijzerfragmenten 

8059 BK-OV-1 (1984)  Bak 72 31/10/1991 

E.GLA 

Verbrande leem 

8060 VK-OW-4 (1984) Rom. Bak 72 31/10/1991 

E.GLA 

Ceramiek 

8061 BK-OZ-3 (1984)  Bak 72 31/10/1991 

E.GLA 

Verbrande leem 

8062 BK-OW-1 (1984)  Bak 72 31/10/1991 

E.GLA 

Ceramiek, 

verbrande leem 

8063 BK-OW-1 (1984)  Bak 72 31/10/1991 

E.GLA 

Verbrande leem 

8064 Silo/kuil RP (1984) LT Ib Bak 72 31/10/1991 

E.GLA 

Ceramiek 

8065 BK-NZ-1 (1984)  Bak 72 31/10/1991 

E.GLA 

Natuursteen, 

verbrande leem 

8066 Silo/kuil RP (1984) LT Ib Bak 72 31/10/1991 

E.GLA 

Ceramiek 

8067 Rom. greppel 

V11-L (1984) 

Rom. Bak 73 31/10/1991 

E.GLA 

Silex, ceramiek 

8068 Rom. greppel Rom. Bak 73 31/10/1991 Terra sigillata, 
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V-9-L (1984) E.GLA bot 

8069 Rom. greppel 

V-12-L (1984) 

VR R 

Rom. 

Bak 73 31/10/1991 

E.GLA 

Silex, ceramiek 

8070 Rom. greppel 

V-8-L 1984 

Rom. Bak 73 31/10/1991 

E.GLA 

Silex, ceramiek 

8071 Rom. greppel 

V-7-L 1984 

Rom. Bak 73 31/10/1991 

E.GLA 

Silex, ceramiek 

8072 Rom. greppel 

V-15-L 1984 

Rom. Bak 73 31/10/1991

E.GLA 

Silex, ceramiek 

8073 Rom. greppel 

V-10-L 1984 

VR R 

Rom. 

Bak 73 31/10/1991 

E.GLA 

Ceramiek 

8074 Rom. greppel 

V-6-L 1984 

 Bak 73 31/10/1991 

E.GLA 

Silex, ceramiek 

8075 Rom. greppel 

V-14-L 1984 

Rom. Bak 73 31/10/1991 

E.GLA 

Silex, ceramiek 

8076 Rom. greppel 

V-6-L 1984 

 Bak 73 31/10/1991 

E.GLA 

Metaalfragment

en 

8077 Rom. greppel 

V-19-L 1984 

Rom. Bak 73 31/10/1991 

E.GLA 

Terra nigra 

8078 Rom. greppel 

1984 

 Bak 73 31/10/1991 

E.GLA 

natuursteen 

8079 Rom. greppel 

K2.1983/V-1 

Rom. Bak 73 31/10/1991 

E.GLA 

Silexknol, 

ceramiek 

8080 Rom. greppel 

K2.1983/V-1 

Rom. Bak 73 31/10/1991 

E.GLA 

Silex, ceramiek 

8081 Rom. greppel 

K2.1983/5-5-L-W 

Rom. Bak 73 31/10/1991 

E.GLA 

Silex, ceramiek 

8082 Rom. greppel 

K2.1983/V-4-L-bis 

Rom. Bak 73 31/10/1991 

E.GLA 

Silex, ceramiek 

8083 Rom. greppel 

K2.83/V-4-L 

Rom. Bak 73 31/10/1991 

E.GLA 

Silex, ceramiek, 

kalksteen 

8084 Rom. greppel 

K2.83/V-1-L 

 Bak 73 31/10/1991 

E.GLA 

Silex, ceramiek 

8085 Rom. greppel 

K2.83/D-1-L 

 Bak 73 31/10/1991 

E.GLA 

Ceramiek, kalk 

8086 Rom. greppel 

K2.83/V-2-L 

 Bak 73 31/10/1991 

E.GLA 

Silex, ceramiek 

8087 Rom. greppel 

K2.83/V-3-L 

Rom. Bak 73 31/10/1991 

E.GLA 

Silex, ceramiek 

8088 Rom. greppel 

K2.83/D-1-L  

tot V-4-L 

 Bak 73 31/10/1991 

E.GLA 

silex 

8089 Rom. greppel 

K2.83/H-1-L 

 Bak 73 31/10/1991 

E.GLA 

Ceramiek 

8090 Rom. greppel 

K2.83/H-1-R 

Rom. Bak 73 31/10/1991 

E.GLA 

Ceramiek, 

natuursteen 

8091 Rom. greppel 

K2.83/H-5-R 

Rom. Bak 73 31/10/1991 

E.GLA 

Fragm. 

maalsteen, 

ceramiek 

8092 Rom. greppel Rom. Bak 73 31/10/1991 Ceramiek 



 

  118 

K2.83/H-9-R E.GLA 

8093 Rom. greppel 

K2.83/V-2-R 

Rom. Bak 73 31/10/1991 

E.GLA 

Ceramiek, 

ijzerfragmenten 

8094 Rom. greppel 

K2.83/H-8 

Rom. Bak 73 31/10/1991 

E.GLA 

Ceramiek 

8095 Rom. greppel 

K2.83/H-2-L 

Rom. Bak 73 31/10/1991 

E.GLA 

Ceramiek 

8096 Rom. greppel 

K2.83/H-3-L/H-6 

tot 10-L 

Rom. Bak 73 31/10/1991 

E.GLA 

Terra sigillata, 

ceramiek 

8097 Rom. greppel 

K2.83/H-2-R/H-4, 

6, 7 

Rom. Bak 73 31/10/1991 

E.GLA 

Terra nigra, 

ceramiek 

8098 Rom. greppel 

K2.83/V-4-R 

 Bak 73 31/10/1991 

E.GLA 

Fragmenten 

wrijfschaal 

8099 Rom. greppel 

K2.83/V-4-R 

Rom. Bak 73 31/10/1991 

E.GLA 

Silex, ceramiek 

8100 1985 LT Ib Gerestau-

reerde grijze 

re-serve A8 

18/11/1991 

ET.G. 

Hoge vaas 

GdlH 

8101 1985 LT Ib Gerestau-

reerde grijze 

re-serve A8 

18/11/1991 

ET.G. 

Hoge vaas 

GdlH 

8102 1985 LT Ib Gerestau-

reerde grijze 

re-serve A8 

18/11/1991 

ET.G. 

Kom GdlH 

8103 K3.86/12/A2-

L1/A2-L2 

IJz t Pl. d. 104 04/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8104 K3.86/12/A3-L2 IJz t Pl. d. 104 04/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8105 K3.86/12/A4-

K1/L2-G 

IJz t Pl. d. 104 04/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8106 K3.86/12/A6-L2 IJz t Pl. d. 104 04/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8107 K3.86/12/A5-

L2/A5-G 

IJz t Pl. d. 104 04/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8108 K3.86/11/B1-B2-

G/B1-L1-G 

IJz t Pl. d. 104 04/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8109 K3.86/12/B2-

L1/B2-L1/B2 

IJz t Pl. d. 104 04/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8110 K3.86/12/B3/B3-

L1/B3-L2 

IJz t Pl. d. 104 04/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8111 K3.86/12/B3/B4-G IJz t Pl. d. 104 04/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8112 K3.86/12/B4-L1 IJz t Pl. d. 104 04/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8113 K3.86/12/B3-

VL1/B3-L1/B3-L2 

IJz t Pl. d. 104 04/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8114 K3.86/11/B5-

L1B5-L2/B5-VL1 

IJz t Pl. d. 105 04/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 
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8115 K3.86/11/B4_L1/B

4-L2/B4-VL1 

IJz t Pl. d. 105 05/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8116 K3.86/11/ L1/L2/ 

VL1 

IJz t Pl. d. 106 05/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8117 K3.86/11/B6-

L2/B6-VL1 

IJz t Pl. d. 106 05/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8118 K3.86/11/B8-

L1/L2/hoek/L3 

IJz t Pl. d. 107 05/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8119 K3.86/11/B9-

L1/B9-L2 

IJz t Pl. d. 107 05/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8120 K3.86/11/B10-

L1/B10-B11-G 

IJz t Pl. d. 107 05/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8121 K3.86/11/B11-

L1/L2/L3 

IJz t Pl. d. 108 05/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8122 K3.86/11/C2-

L2/C2-G 

IJz t Pl. d. 108 05/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8123 K3.86/11/C3-L2 IJz t Pl. d. 108 05/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8124 K3.86/11/C4-

L2/C4-VL1 

IJz t Pl. d. 108 05/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8125 K3.86/11/C5-L1/ 

C5-L2/C5-VL1 

IJz t Pl. d. 108 05/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8126 K3.86/11/C6-

L1/C6-L2/C6-VL1 

IJz t Pl. d. 108 05/02/1993 

VOBOW 

Silex, ceramiek 

8127 K3.86/11/C7-

L1/C7-L2/C7-

VL1/C7-G/C7-D7 

IJz t Pl. d. 109 05/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8128 K3.86/11/C8-

L2/C8-L3/C8-VL1 

IJz t Pl. d. 109 05/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8129 K3.86/11/C9-

L1/C9-L2 

IJz t Pl. d. 110 05/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8130 K3.86/11/C10-

L1/C10-L2/C10-L3 

IJz t Pl. d. 110 05/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek, 

natuursteen 

8131 K3.86/11/D3-L1/L2 IJz t Pl. d. 110 08/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8132 K3.86/11/C11-

L1/C11-L2/C11-L3 

IJz t Pl. d. 110 08/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8133 K3.86/11/D2-L2 IJz t Pl. d. 110 08/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8134 K3.86/11/D4-L2 IJz t Pl. d. 110 08/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8135 K3.86/11/D5-

L1/D5-L2/D5-VL1 

IJz t Pl. d. 110 08/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8136 K3.86/11/D6-

L1/VL1-L2 

IJz t Pl. d. 110 08/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8137 K3.86/11/D7-

L1/D7-L2/D7-VL1 

IJz t Pl. d. 111 08/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8138 K3.86/11/D8-

L1/VL1/L2 

IJz t Pl. d. 111 08/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8139 K3.86/11/D9- IJz t Pl. d. 111 08/02/1993 Ceramiek 
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L1/L2/L3 VOBOW 

8140 K3.86/11/D10-

L1/D10-L3 

IJz t Pl. d. 111 08/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8141 K3.86/11/D11-

L1/D11-L2 

IJz t Pl. d. 111 08/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8142 K3.86/11/E5-L1/ 

E5-L2/E5-VL1 

IJz t Pl. d. 116 09/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8143 K3.86/11/E3-L1/ 

L2/VL1/G 

IJz t Pl. d. 116 09/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8144 K3.86/11/E4-

L1/L2/VL1 

IJz t Pl. d. 116 09/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8145 K3.86/11/E7-L1/ 

E7-L2/E7-VL1/G 

IJz t Pl. d. 116 09/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8146 K3.86/11/E6-L1/L2 IJz t Pl. d. 116 09/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8147 K3.86/11/E8 IJz t Pl. d. 116 09/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8148 K3.86/11/E9-

L1/E9-L2/E9-L3/G 

IJz t Pl. d. 116 09/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8149 K3.86/11/E10-

L1/L2/G 

IJz t Pl. d. 112 09/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8150 K3.86/11/E11-

L1/E11-L2 

IJz t Pl. d. 112 09/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8151 K3.86/11/F2-

L1/E11-L2 

IJz t Pl. d. 112 09/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8152 K3.86/11/F3/VL1 IJz t Pl. d. 112 09/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8153 K3.86/11/F4-

L1/F4-L2/F4-VL1 

IJz t Pl. d. 112 09/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8154 K3.86/11/F5-L1/L2 IJz t Pl. d. 112 09/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8155 K3.86/11/F6/L2/E6

/F6-VL1/F6/G6-L2 

IJz t Pl. d. 112 09/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8156 K3.86/11/F7-

L1/F7-L2/F7-

VL1/F7/F8-G 

IJz t Pl. d. 112 09/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8157 K3.86/11/F8-

L1/F8-L2 

IJz t Pl. d. 112 10/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8158 K3.86/11/F10-L1 IJz t Pl. d. 112 10/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8159 K3.86/11/F11-

L1/F11-L2 

IJz t Pl. d. 112 10/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8160 K3.86/11/G1-L1 IJz t Pl. d. 112 10/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8161 K3.86/11/G2-L1 IJz t Pl. d. 112 10/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8162 K3.86/11/G3-L2 IJz t Pl. d. 112 10/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8163 K3.86/11/G4-L1 IJz t Pl. d. 112  10/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 
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8164 K3.86/11/G1 IJz t Pl. d. 112 10/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8165 K3.86/11/G6-L1 IJz t Pl. d. 112 10/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8166 K3.86/11/G5-

L1/G5-L2/G5-G 

IJz t Pl. d. 112 10/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8167 K3.86/11/ G7-

L1/L2/VL1 

IJz t Pl. d. 112 10/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8168 K3.86/11/G8-L2 IJz t Pl. d. 112 10/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8169 K3.86/11/G9-L2 IJz t Pl. d. 112 10/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8170 K3.86/11/G-11 IJz t Pl. d. 112 10/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8171 K3.86/11/H3-L1 IJz t Pl. d. 112 10/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8172 K3.86/11/H4-L1 IJz t Pl. d. 112 10/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8173 K3.86/11/H5-L1 IJz t Pl. d. 112 10/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8174 K3.86/11/H7H9-L1 IJz t Pl. d. 112 10/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8175 K3.86/11/H9-L1 IJz t Pl. d. 112 10/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8176 K3.86/11/H10-L1 IJz t Pl. d. 112 10/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8177 K3.86/11/H11-L1 IJz t Pl. d. 112 10/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8178 K3.85/9G3 IJz t Pl. d. 113 16/02/1993 

VOBOW 

Pot 

8179 K3.85/9G3 IJz t Pl. d. 113 16/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8180 K3.86/12/K1 IJz t Pl. d. 113 16/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8181 K3.86/11/G IJz t Pl. d. 113 16/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8182 K3.86/12/P2 IJz t Pl. d. 114 18/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8183 K3.86/11/P6 IJz t Pl. d. 114 18/02/1993 

VOBOW 

Natuursteen 

8184 K3.86/11/P7 IJz t Pl. d. 114 18/02/1993 

VOBOW 

Natuursteen 

8185 K3.86/11/D6-L2 IJz t Pl. d. 115 23/02/1993 

VOBOW 

Kemmelwaar 

8186 K3.86/11/F7 IJz t Pl. d. 115 23/02/1993 

VOBOW 

Kemmelwaar 

8187 K3.86/11/B8 IJz t Pl. d. 115 23/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8188 Opgravingen 1986 IJz t Pl. d. 115; 

nu museum 

23/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 
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8189 K3.86/11/D5-L2 IJz t Pl. d. 115 23/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8190 K3.86/11/B11-L3 IJz t Pl. d. 115 24/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8191 K3.86/11/C8-L2 IJz t Pl. d. 115; 

nu museum 

24/02/1993 

VOBOW 

Weefgewicht 

8192 K3.86/11/E8-L2 IJz t Pl. d. 115 24/02/1993 

VOBOW 

Kom 

8193 K3.86/11/C7-L1 IJz t Pl. d. 115 24/02/1993 

VOBOW 

Schaal 

8194 K3.86/11/E1 IJz t Pl. d. 115 24/02/1993 

VOBOW 

Kemmelwaar 

8195 K3.86/11/B10-L1 IJz t Pl. d. 115 24/02/1993 

VOBOW 

Duimpotje 

8196 K3.86/11/E7-L2 IJz t Pl. d. 115 25/02/1993 

VOBOW 

Kemmelwaar 

8197 K3.86/11/C9-L2 IJz t Pl. d. 115 25/02/1993 

VOBOW 

Kemmelwaar 

8198 K3.86/11/B4 IJz t Pl. d. 115 25/02/1993 

VOBOW 

Kemmelwaar 

8199 K3.86/11/B8-L1 IJz t Pl. d. 115 25/02/1993 

VOBOW 

Kemmelwaar 

8202 K3.86/11/P IJz t Pl. d. 117 17/06/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8266 K3.84/4/K1b 5
e 
eeuw Pl. d. 115; 

nu museum 

02/02/1993 

VOBOW 

Schaal 

8267 K3.84/4/K1b 5
e 
eeuw Pl. d. 115; 

nu museum 

02/02/1993 

VOBOW 

Schaal 

8268 K3.84/4/K1b 5
e 
eeuw Pl. d. 115; 

nu museum 

02/02/1993 

VOBOW 

Tas met oor 

8269 K3.84/4/K1b 5
e 
eeuw Pl. d. 115; 

nu museum 

02/02/1993 

VOBOW 

Pot 

8270 K3.86/11/L3-P6 5
e 
eeuw Pl. d. 115 07/06/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8271 K3.88/20 XI 5
e 
eeuw Pl. d. 115; 

nu museum 

02/02/1993 

VOBOW 

2 spinschijfjes 

8272 K3.88/20 VIII-XI-

IX 

5
e 
eeuw Pl. d. 115 02/02/1993 

VOBOW 

3 slingerkogels 

8273 K3.84/4/K1b 5
e 
eeuw Pl. d. 115; 

nu museum 

02/02/1993 

VOBOW 

Potje 

8274 K3.86/11/G5-L1 5
e 
eeuw Pl. d. 115; 

nu museum 

02/02/1993 

VOBOW 

Scherven van 

kom 

8275 K3.86/11/E10-G 5
e 
eeuw Pl. d. 115 02/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8277 K3.86/D7-L2/E7-

L2 

IJz t Pl. d. 115; 

nu museum 

25/02/1993 

VOBOW 

Lappenschaal 

8278 K3.86/11/D6-L2 IJz t  25/02/1993 

VOBOW 

Potje 

8279 K3.86/11/B11-

L2/K1-B1-P3 

IJz t Pl. d. 115 25/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 
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8280 K3.86/11/B7 IJz t Pl. d. 115 25/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8281 K3.86/12/B3/B4/G IJz t Pl. d. 115 25/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8282 K3.86/1/C6-L2 IJz t Pl. d. 115 25/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8283 K3.86/11/B7-L2 IJz t Pl. d. 115 25/02/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8323 Opgravingen 1984 IJz t Museum 01/06/1993 

E.GLA 

Potje 

8325 K3.86/11/P9 IJz t Pl. d. 117 07/06/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8326 K3.86/11/P11 IJz t Pl. d. 117 07/06/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8327 K3.86/11/P12 IJz t Pl. d. 117 07/06/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8328 K3.86/11/P15 IJz t Pl. d. 117  07/06/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8329 K3.86/11/P20 IJz t Pl. d. 117 07/06/1993 

VOBOW 

Natuursteen 

8330 K3.86/11/P22-23 IJz t Pl. d. 117 07/06/1993 

VOBOW 

Natuursteen 

8331 K3.86/11/P25 IJz t Pl. d. 117 07/06/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8332 K3.86/11/P30 IJz t Pl. d. 117 10/06/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8333 K3.86/11/P32 IJz t Pl. d. 117 10/06/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8334 K3.86/11/P33 IJz t Pl. d. 117 10/06/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8335 K3.86/11/P34 IJz t Pl. d. 117 10/06/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8336 K3.86/11/P35 IJz t Pl. d. 117 10/06/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8337 K3.86/11/BK.85-

NZ-4 

IJz t Pl. d. 117 21/06/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8338 1986 IJz t Pl. d. 117 21/06/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8339 1986 IJz t Pl. d. 117 21/06/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8340 K3.86/11 IJz t Pl. d. 117 21/06/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8341 1986 IJz t Pl. d. 117 21/06/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8342 K3.86/11 IJz t Pl. d. 118 21/06/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8343 K3.86/11 IJz t Pl. d. 118 21/06/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8344 1986 IJz t Pl. d. 118 21/06/1993 

VOBOW 

Ceramiek 
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8347 K3.84/4/K3/K2/K3.

85-7/K3 

IJz t Pl. d. 118 22/06/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8348 K3.89/GR3 III Z IJz t Pl. d. 118 22/06/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8349 K3.89/GR3 II O IJz t Pl. d. 118 22/06/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8350 K3.89/GR3 I IJz t Pl. d. 118 22/06/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8351 K3.89/GR3 IZ IJz t Pl. d. 119 22/06/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8352 K3.89/GR3 IN IJz t Pl. d. 119 22/06/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8353 K3.85/9 IJz t Pl. d. 119 22/06/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8354 K3.85/9/12-ZI, ZII,  

… 

IJz t Pl. d. 119 22/06/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8355 K3.84/K3.85/ 

8-L1/L2 

IJz t Pl. d. 119 22/06/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8356 K3.85/9/ 

K1-gracht X 

IJz t Pl. d. 120 22/06/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8357 K3.84/5/K3, kuil I IJz t Pl. d. 120 22/06/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8358 K3.84 IJz t Pl. d. 120 22/06/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8359 K3.84 IJz t Pl. d. 121 22/06/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8360 K3.85/9 IJz t Pl. d. 121 22/06/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8361 K3.84/2/K1/kuil 2 IJz t Pl. d. 121 22/06/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8362 K3.85/9/L2 Z III IJz t Pl. d. 121 22/06/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8363 K3.85/7/K3 IJz t Pl. d. 121 23/06/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8365 K3.84/4/K1 IJz t Pl. d. 114 05/07/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8366 K3.84/5/K1 IJz t Pl. d. 123 06/07/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8367 K3.84/4/G1 IJz t Pl. d. 115 06/07/1993 

VOBOW 

Pot 

8368 K3.84/84/2/K1/K3.

84/1/K1 

IJz t Pl. d. 123 06/07/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8386 K3.86 IJz t Pl. d. 124 19/08/1993 

VOBOW 

Bot 

8387 K3.88/24-GR1 IJz t Pl. d. 124 19/08/1993 

VOBOW 

Schaal 

8388 K3.88/20-GR1 IJz t Pl. d. 115 19/08/1993 

VOBOW 

Pot 

8389 K3.88/24-GR1 III IJz t Pl. d. 124 19/08/1993 

VOBOW 

Platte schaal 
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8390 K3.88/20-ZO III IJz t Pl. d. 124 19/08/1993 

VOBOW 

Platte schaal 

8391 K3.88/20 IJz t Pl. d. 124 19/08/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8392 K3.88/24 IJz t Pl. d. 115 19/08/1993 

VOBOW 

Situlae 

8393 K3.88/20-GR 1 XII IJz t Pl. d. 115 19/08/1993 

VOBOW 

Ceramiek 

8394 K3.88/20-GR 1 IJz t Pl. d. 124 19/08/1993 

VOBOW 

Schaal 

8395 Opgravingen 1988 IJz t Pl. d. 124 20/08/1993 

VOBOW 

Pot 

8396 Opgravingen 1988 IJz t Pl. d. 125 20/08/1993 

VOBOW 

Deel van een 

pot 
 

LT= La Tène; VR R= vroeg-Romeins; Rom= Romeins; GdlH: Groupe de la Haine; E.GLA= 

Etienne Glabeke; Pl. d.= plastiekdoos  

 

Deze inventaris is aangemaakt op basis van de fiches die te vinden zijn in het depot van de 

Stedelijke musea Kortrijk. De onvolledigheid en van enkele fiches wordt weerspiegeld in het 

ontbreken van bepaalde gegevens in deze inventaris. Ook de gebruikte terminologie is naar 

analogie van deze fiches. 

 

14.2 Inventaris Regionaal Archeologisch Museum Scheldevallei
212

 

 

Bak Site Sleuf Jaar 

    

88 Kooigem 1 K3 SL II ? 

88 Kooigem 1 K3 SL II ? 

88 Kooigem-Bos 26.5V/26.5H-23.5V 1982 

88 Kooigem K90 sleuf 1 spoor 2 1990 

88 Kooigem K90 sleuf 1 spoor 3 1990 

88 Kooigem K90 sleuf 1 spoor 1 1990 

88 Kooigem K90 sleuf 1 spoor 2 1990 

88 Kooigem K90 S1 spoor 4 1990 

89 Kooigem ? ? 

89 Kooigem ? ? 

89 Kooigem ? ? 

89 Kooigem ? ? 

89 Kooigem ? ? 

89 Kooigem K 87-18 1987 

89 Kooigem K87-18 G3 1987 

89 Kooigem K87-18 K5 1987 

89 Kooigem niet genummerd 1987 

89 Kooigem K3 87/18 vlak 2 1987 

89 Kooigem K87-18 l.2 1987 

                                           
212

 De inventaris is wegens tijdgebrek toegevoegd zoals ontvangen van Suzy De Cock.  
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90 Kooigem K3 87/18 G1 1987 

90 Kooigem K3/88/20 GR1 III 1988 

90 Kooigem K3/88/20 GR1 (west) 1988 

90 Kooigem K3/88/20 GR1 VII 1988 

90 Kooigem K3/88/20 GR1 VII 1988 

90 Kooigem K3/88/20 GR1 sect III 1988 

90 Kooigem niet genummerd  

92 Kooigem K3/88/20 VIII G1 1988 

92 Kooigem K3 GR1 VIII 1988 

93 Kooigem K3/88/20 XV G1 1988 

94 Kooigem K3/88/20 GR1 14 1988 

95 Kooigem K3 87/18/P33 1987 

95 Kooigem K3/87/18 P29 1987 

95 Kooigem  K 87/19 P7 1987 

95 Kooigem K3 87/18/P56 1987 

95 Kooigem K3 87/18/P61 1987 

95 Kooigem K3 87/18/P57 1987 

95 Kooigem K3 87/18/P59 1987 

95 Kooigem K3 87/19/P2 1987 

95 Kooigem K3 87/19 G1 1987 

95 Kooigem K3 87/19 1987 

95 Kooigem 87/18 P52 1987 

95 Kooigem K3 87/18 P58 1987 

95 Kooigem 87/19 P6 1987 

95 Kooigem K3 87/18 P38 1987 

95 Kooigem K3 87/18 P24 1987 

95 Kooigem K3 87/18 G2 1987 

95 Kooigem K3 87/19 G1 1987 

95 Kooigem K3 87/18 P53 1987 

95 Kooigem K3 87/18 P52 1987 

95 Kooigem 87/19 P6 1987 

95 Kooigem K3 87/18 K1 1987 

95 Kooigem K3 87/18 P30 1987 

95 Kooigem 87/18/P37 1987 

95 Kooigem K3/88/19 P16 1988 

95 Kooigem K3/88/19/P12 1988 

95 Kooigem K3/88/23 1988 

95 Kooigem K3/88/20 P35 1988 

95 Kooigem K3/88/20 P14 1988 

95 Kooigem K3/88/23 GR1 1988 

95 Kooigem K3/88/20/ G1 1988 

95 Kooigem K3/88/19 P8 1988 

95 Kooigem K3/88/25/K3 1988 

95 Kooigem K3/88/20/P23 1988 

95 Kooigem K3/88/20/P13 1988 

95 Kooigem K3/88/20/P35 1988 

95 Kooigem K3/88/P5 1988 

95 Kooigem K3/88/20 GR1 X W 1988 
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95 Kooigem K3/88/19 G3 1988 

95 Kooigem K3/88/20 G7 1988 

95 Kooigem K3/88/20 G5 1988 

95 Kooigem K3/88/20 GR1 X-XI 1988 

95 Kooigem K3/88/20 P3 1988 

95 Kooigem K3/88/20 G2 1988 

95 Kooigem K3/88/20 P29 1988 

95 Kooigem K3/88/20 P35 1988 

95 Kooigem K3/88/20 P39 1988 

95 Kooigem 88/20/P31 1988 

95 Kooigem K3/88/20/P9 1988 

95 Kooigem  18/P35  

95 Kooigem  19/G4  

95 Kooigem K3/18 P40  

95 Kooigem 19/P27  

95 Kooigem 18/P27  

95 Kooigem K3/20/P30  

95 Kooigem 20/P12  

95 Kooigem 19/P18  

95 Kooigem 18/P43  

95 Kooigem 19/G4  

95 Kooigem 18/sch  

95 Kooigem K3 20/K1  

95 Kooigem 18/P48  

95 Kooigem K3 20/G5  

95 Kooigem K3 20/G6  

95 Kooigem 18/P49  

95 Kooigem 20 P5  

95 Kooigem K3 18/P42  

95 Kooigem 19/P4  

96 Kooigem K3/88/20 1988 

97 Kooigem K3 GRI 8  

98 Kooigem K3/88/20 GR1 VIII 1988 

99 Kooigem niet genummerd  

100 Kooigem niet genummerd  

101 Kooigem K3  

101 Kooigem K3  

101 Kooigem K3  

101 Kooigem K3  

101 Kooigem K3  

101 Kooigem K3  

101 Kooigem K3  

102 Kooigem K3/88/20/X/g.1/o.l. 1988 

102 Kooigem K3/88/20/X/g.1/o.l. 1988 

102 Kooigem K3/88/20/X/g.1/o.l. 1988 

102 Kooigem K3/88/20/X/g.1/o.l. 1988 

102 Kooigem K3/88/20/X/g.1/o.l. 1988 

103 Kooigem K3 ? 
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104 Kooigem K3/88/20/III/bank6 1988 

104 Kooigem K3/88/20/III/g1 1988 

104 Kooigem K3/88/20/III/o.l. 1988 

104 Kooigem K3/88/20/ GR1 III 1988 

105 Kooigem K3/88/20/g/o.l. 1988 

106 Kooigem K3/88/20/XI 1988 

106 Kooigem K3/88/20/XI/g 1988 

106 Kooigem K3/88/20/ XI/g 1988 

106 Kooigem K3/88/20/ XI/g 1988 

106 Kooigem K3/88/20/ XI/g 1988 

107 Kooigem K3/88/25 K2 1988 

107 Kooigem K3/88/25/ K1 1988 

107 Kooigem   1988 

107 Kooigem K3/88/25/ K4 1988 

107 Kooigem K3/88/25/ K5 1988 

107 Kooigem K3/88/25/ G1 1988 

107 Kooigem K3/88/24 GR1 1988 

107 Kooigem K3/88/25/ P1 1988 

107 Kooigem K3/88/25 P2 1988 

108 Kooigem K3/88/20/ V 1988 

109 Kooigem K3/88/20/ K2 1988 

121 Kooigem BK85-NZ-3-H.C. 1985 

121 Kooigem K3/86IIE8L2 1986 

121 Kooigem K3/85VIII 1986 

121 Kooigem K3/86IIE3G 1986 

121 Kooigem K3/86IIG5LI 1986 

121 Kooigem K3/86IIE/0G 1986 

122 Kooigem K89 GR3  I Z 1989 

122 Kooigem'90 uitbreiding sleuf 1 gracht 1990 

127 Kooigem K89 GR3  I Z 1989 

127 Kooigem K89 GR3  I Z 1989 

127 Kooigem K89 GR3  I Z 1989 

127 Kooigem K89 GR3  I Z 1989 

127 Kooigem K89 GR3  I Z 1989 

127 Kooigem K89 GR3  I Z 1989 

127 Kooigem K89 GR3  I Z 1989 

127 Kooigem K89 GR3  I Z 1989 

127 Kooigem K89 GR3  I Z 1989 

127 Kooigem K89 GR3  I Z 1989 

127 Kooigem K89 GR3  I Z 1989 

127 Kooigem K89 GR3  I Z 1989 

127 Kooigem K89 GR3  I Z 1989 

127 Kooigem K89 GR3  I Z 1989 

128 Kooigem K3/87/18 G3 1987 

129 Kooigem K3/86/12/B1L1 1986 

129 Kooigem K3/86/14/LV(0-10m) 1986 

130 Kooigem K3 ? 

131 Kooigem K3/88/20//VII BANK I 1988 
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133 Kooigem K3 85/9/l2 1985 

133 Kooigem K3 85/9/I2 1985 

135 Kooigem K3/88/20/GR1/XI 1988 

135 Kooigem K3/88/20/GR1/XI 1988 

135 Kooigem K3/88/20/GR1/XI 1988 

136 Kooigem K3/88/20/GR1/VI/b.l. 1988 

136 Kooigem K3/88/20/GR1/VI 1988 

136 Kooigem K3/88/20/GR1/VI 1988 

137 Kooigem K3/86/11/E10/G 1986 

137 Kooigem K3/87/18/k.4 1987 

137 Kooigem K3/87/18/g.2 1987 

137 Kooigem LV  

138 Kooigem K3/87/18/G14 1987 

138 Kooigem ????  

138 Kooigem ????  

138 Kooigem ????  

138 Kooigem VIII  

141 KOOIGEM K3/85/IX  

141 KOOIGEM K3/85/IX  

141 KOOIGEM K3/85/IX  

141 KOOIGEM K3/85/VIII  

141 KOOIGEM K3/85/VIII-IX  

141 KOOIGEM K3/86/VIII-IX  

141 KOOIGEM K3/85/VIII-IX  

141 KOOIGEM K3/85/IX  

141 KOOIGEM K3/85/X  

141 KOOIGEM K3/85/VIII  

141 KOOIGEM K3/85/IX  

141 KOOIGEM K3/85/IX  

141 KOOIGEM K3/85/VI  

144 KOOIGEM K 89 Gr 3 I N 1989 

145 KOOIGEM K 89 Gr3 I Z 1989 

146 KOOIGEM K 89 GR3 IV Z 1989 

147 KOOIGEM K 89 Gr 3 II N  1989 

148 KOOIGEM K 89 Gr 3 I Z  onderste vulling 1989 

149 KOOIGEM K 89 GR 2 II N 1989 

150 KOOIGEM K 89  1989 
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15. Afbeeldingen 

 

 
Figuur 1: IJzertijdstammen in de omgeving van Vlaanderen.

  

 

 

Figuur 2: Vlaamse hoogteversterkingen.  

(1: Kemmelberg, 2: Kooigembos, 3: Kesterberg, 4: Kesselberg) 

                                                 

 De bronvermelding werd achter de reeks afbeeldingen bijgevoegd. 
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Figuur 3: In het uiterste zuiden van Kortrijk, bevind zich de gemeente Kooigem (donker beige),met als 

buren in het noorden Bellegem, in het oosten Sint-Denijs (Zwevegem), in het zuiden Spiere (Spiere-

Helkijn) en in het westen Dottenijs (Moeskroen). 

 

Figuur 4: Kooigembos en Grandvalbos (of Sint-Denijsbos), op een hoogte tussen de dorpskernen van 

Kooigem en Sint-Denijs (schaal: 1:25000). 
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Figuur 5: Kooigembos (1) en de vlakbij gelegen site van Spiere (2). 
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Figuur 6: De regionale context van Kooigembos op kaart geschetst. 

 

 

 

 

Figuur 7: Site van de Kemmelberg.  

(1: wal, 2: gracht, 3: vertikaal vergraven hellingen, 4: toegangsweg)  
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Figuur 8: Kaart gemaakt door Etienne Glabeke, met de weergave van waar de verschillende 

campagnes plaatsvonden. 
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Figuur 9: 1: Vermeende tweede vierhoekstructuur. (1993, ’94 en ’95), 2: eerste vierhoekstructuur 

(1984, ’85 en ’86), 3: sonderingssleuven (1992), 4: sonderingssleuf (1993), 5: sonderingssleuf (1991); 

stippellijnen zijn de weergave van boringen. 
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Figuur 10: Zicht op de vroeg-La Tène site, K3. (1: vierhoekstructuur, 2: Keltische spitsgracht, 3: 

volgens sommigen deel van een versterking, 4: Romeinse gracht, 5: gebouwsporen; wat onder de 

zuidelijke spitsgracht ligt kan aangeduid worden als K2) 
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Figuur 11: Een kaart uit 1741 toont zowel het oude (rechts) als nieuwe (links) verloop van de weg 

tussen Kortrijk en Doornik. 
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Figuur 12: De site van Kooigembos met ondermeer de aanduiding van de mogelijke versterkingen. (3: 

wallen, 4: grachten) 

 

 

 

 

Figuur 13: Mogelijke wal op de westflank van Kooigembos (jaren ’80); Figuur 14: Mogelijke wal op 

de westflank van Kooigembos (februari 2008); Belangrijke noot is dat het hier niet om exact dezelfde 

lokatie gaat. 
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Figuur 15: Glooiing in het landschap ten noordoosten van het plateau. 

 

 

Figuur 16: Hoogteverschil aan de bosrand van Sint-Denijsbos. 
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Figuur 17: Verspreiding Kemmelwaar  

(1: Kemmelberg, 2: Kooigembos, 3: Houplin-Ancoisne, 4: Elversele, 5: Kesselberg, 6: Wange, 7: 

Hove Cueteghem, 8: Thiverny (Oise). 

 

 

 

 

Figuur 18: Kemmelwaar uit de vermeende tweede vierhoekstructuur. 
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Figuur 19: Kemmelwaar gevonden op de heuvelsite van Kooigem. 
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Figuur 20: Een deel van de inhoud van het Groupe de la Haine depot. 
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Figuur 21: Hallstatt materiaal uit kuil 4 (38-53; 53: miniatuurpotje).  
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Figuur 22: Mogelijk een fibula uit de Groupe de la Haine context. 

 

 

Figuur 23: Bovenaanzicht en zijaanzicht aan de hand van röntgenfoto’s: Figuur 24 

 

 

 

Figuur 25: Fragment van een fibule à timbale gevonden in Lyon (Fr./late Hallstatt); Figuur 26: Vondst 

uit Châtillon-sur-Seine (Fr. Late Hallstatt/vroeg-La Tène). 
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Figuur 27: Metalen staaf met convexe schijfjes aan de uiteinden. 

 

 

 

Figuur 28/Figuur 29: Gevonden in een vossenhol in Kooigembos? Vooral het tweede voorbeeld lijkt 

zeer twijfelachtig.  
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Figuur 30: Plattegrond van de vierhoekstructuur, ontdekt in 1984. 

(1: gracht, 2: paalgat, 3: paalgat met paalkuil, 4: kuil, 5: funerair depot, 6: recente verstoringen)  

 

 

 

Figuur 31: Plattegrond en doorsnede van de negenpalige constructie uit de vierhoekstructuur. 
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Figuur 32: Densiteitskaart van het scherfmateriaal binnen en omheen de vierhoekstructuur (kg/9m²). 

 

 

 

 

Figuur 33: Opgravingsareaal ten zuiden van het bos (K1).  

(A: late ijzertijd, B: Vroeg-Romeins, C: Gallo-Romeins, D: laat-of post-middeleeuws) 
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Figuur 34: Vierhoekstructuren in Vlaanderen. (1: Kooigembos, 2: Kortrijk/Harelbeke, 3: Aalter,  

4: Knesselare, 5: Kemzeke, 6: Ursel, 7: Kontich, 8: Wijshagen)  

 

 

 

 

 

Figuur 35: Links: Vierhoekstructuur van Ursel (1: ijzertijdmonument, 2: late ijzertijd/Gallo-Romeinse 

graven, 3: paalgaten, 4: windvallen, 5: andere structuren (bronstijd-ijzertijd)); Figuur 36: Rechts: 

Vierhoekstructuur van Aalter. 
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Figuur 37: Reconstructie van de vierhoekstructuur van Kontich. 

 

 

 

Figuur 38: Vierhoekstructuur van Kortrijk/Harelbeke met eventueel een paalzetting.  
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Figuur 39: Ruraal heiligdom van Hoogeloon (MDS-gebied) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 40: Doorsnede doorheen de gracht-wal/palissade-gracht van het heiligdom van Gournay. 
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Figuur 41: Te Gournay kan de evolutie worden geschetst van rudimentair openluchtheiligdommen tot 

Gallo-Romeinse omgangstempel. (verschillende fasen: 1: 4
e
 eeuw vot, 2: 4

e
-3

e
 eeuw vot, 3 en 4: 2

e
 

helft 3
e
-2

e
 eeuw vot, 5: 1

e
 eeuw vot, 6: 4

e
 eeuw n.Chr.) 
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Figuur 42: Evolutie van vierhoekstructuur naar grafheuvel te Barberey-Saint-Sulpice. (type Bouranton)    

 

 

 

Figuur 43: Fase 4 van de Viereckschanze van Holzhausen (tekening van Klaus Schwarz) kan doorgaan 

als een representatief voorbeeld van een Viereckschanze. 
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Figuur 44: Interieure schachten van Holzhausen 
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Eigen tekeningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 45 
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Figuur 46 
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Figuur 47 
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Figuur 48 
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Figuur 49 
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Figuur 50 
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Figuur 51 
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Figuur 52 
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Figuur 53 
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Figuur 54 
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Figuur 55 
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Figuur 56 
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Bronvermelding Afbeeldingen 

 

Afbeelding voorblad: Eigen fotomateriaal 

Figuur 1, 2, 17 en 34: Blinde kaart: (http://www.camperplaatsen.net/kaarten/) op 20 mei 

2008 

Figuur 3: (http://nl.wikipedia.org/wiki/Kooigem) op 15/12/’07 

Figuur 4: Nationaal Geografisch Instituut 2002, De stafkaarten van België op cd-rom. 

Vlaanderen en Brussel. 

Figuur 5: Termote 1987/2, fig. 1, pp. 61 

Figuur 6: Google Earth 

Figuur 7: Van Doorselaer e.a. 1987, afb. 15, pp. 24 

Figuur 8: Schenking Etienne Glabeke 

Figuur 9: Op basis van: Termote 1987/2, fig. 2, pp. 62  

Figuur 10: Schenking Etienne Glabeke 

Figuur 11: Glabeke 1989, pp. 65 

Figuur 12: Termote 1987/2, fig. 2, pp. 62 

Figuur 13: Fotomateriaal Etienne Glabeke 

Figuur 14: Eigen fotomateriaal 

Figuur 15: Eigen fotomateriaal 

Figuur 16: Eigen fotomateriaal 

Figuur 18: Eigen fotomateriaal  

Figuur 19: Termote 1987/2, fig. 8, pp. 70 

Figuur 20: Termote 1987/2, fig. 9, pp. 71 

Figuur 21: De Cock 1987/1, fig. 6, pp. 9 

Figuur 22: Eigen fotomateriaal 

Figuur 23: Foto: Centrum voor radiologie Claerhout 

Figuur 24: Foto: Centrum voor radiologie Claerhout 

Figuur 25: (http://www.archeologie.lyon.fr/archeo/sections/fr/sites_archeologiques) op 

19/05/2008 

Figuur 26: Guillaumet J.-P. 2006, Quelques autres dépots d’Europe, IN: Bataille G. & 

Guillaumet J.-P. (dir.) 2006, Les dépots métalliques au second âge du Fer en Europe 

                                                 

 Sommige afbeeldingen werden overgenomen uit werken die ook voor het tekstgedeelte van deze verhandeling 

werden gebruikt. 

http://www.camperplaatsen.net/kaarten/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kooigem
http://www.archeologie.lyon.fr/archeo/sections/fr/sites_archeologiques


 167 

tempérée. Actes de la table ronde organisée par L’UMR 5594, Glux-en-Glenne, 13-14 

octobre 2004, Glux-en-Glenne: fig. 3, pp. 61.  

Figuur 27: Foto: Centrum voor radiologie Claerhout 

Figuur 28 en 29: Fotomateriaal Johan Termote 

Figuur 30: Termote 1987/2, fig. 3, pp. 64 

Figuur 31: Termote 1987/2, fig. 4, pp. 65 

Figuur 32: Termote 1987/2, fig. 6, pp. 67 

Figuur 33: Termote 1992, fig. 3, pp. 68 

Figuur 35: De Mulder 1998, fig. 10, pp. 23 

Figuur 36: De Mulder 1998, fig. 12, pp. 26 

Figuur 37: Annaert 1993, fig. 52, pp. 96 

Figuur 38: Afbeelding Monument Vandekerckhove 

Figuur 39: Slofstra & van der Sanden 1987, fig. 6, pp. 132  

Figuur 40: Brunaux 1986, pp. 29 

Figuur 41: Brunaux 1995, fig. 54, pp. 61 

Figuur 42: Rolin & Villes 2000, fig. 40, pp. 221  

Figuur 43: Mansfeld 1989, fig. 3b, pp. 30 

Figuur 44: Wieland 1999, fig. 14, pp. 46 

Figuur 45-56: Eigen tekeningen 
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17. Document 1 

 

 

Document 1: carboon-14 datering van het funerair depot. 
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