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Van 1974 tot eind 2005 stond onze vereniging bekend als:
Archeologische Stichting voor Zuid-West-Vlaanderen vzw
Het decreet op de vzw’s verbiedt het gebruik van het woord “stichting” in 
onze naam.
In uitvoering van onze vernieuwde statuten, verschenen in het Belgisch 
Staatsblad van 27 april 2005, akte nr. 62064, zetten wij vanaf 1 januari 2006 
onze werking verder onder de naam:

Archeologie Zuid-West-Vlaanderen vzw.
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VOORWOORD

Naar jaarlijkse traditie bieden we in voorliggende monografie een overzicht 
van alle vondsten en opgravingen, in 2014 verricht in het arrondissement 
Kortrijk.
Eens te meer blijkt hoe belangrijk veldverkenning als preventief werk-
instrument is! Gemeenten waar nooit voorheen een vondst verricht werd, 
worden nu speciaal in de kijker gezet, en dit was het geval met de Anzegemse 
deelgemeente Ingooigem. Op 1 januari 2014 was daar één vindplaats bekend; 
maar op 30 december 2014 sloten we de inventaris af met 87 nieuwe vind-
plaatsen.
De multidisciplinaire aanpak mondde uit in enkele bijzondere studie-
projecten, zoals “Markebeke” in Kortrijk-Marke en “Te Clare” in Sint-Denijs, 
deelgemeente van Zwevegem.
De ervaring leert dat dergelijke studies, verwerkt in de Centraal Archeolo-
gische Inventaris Vlaanderen, een stevige basis van kennis vormen voor hetzij 
terreinverkennend onderzoek, hetzij vlakdekkende opgravingen. Toepassing 
vond plaats in de Torkonjestraat in Marke, Kortrijk-Schaapsdreef, Kortrijk-
Houtmarkt…enz.
Maar…, aan deze vernieuwde aanpak zitten ook minder positieve aspecten! 
Zo stelden we vast aan de Torkonjestraat dat laat-neolithische strooizones 
van vuursteenvoorwerpen en 17-18e-eeuwse oppervlaktevondsten van 
een schuttersstand, bij mechanische terreinverkenning gewoon in het niets 
verdwijnen. Struktureel toezicht op bouwwerven leverde zoals steeds kleine, 
maar waardevolle gegevens op, m.b.t. t. tot de gracht van het Bourgondisch 
kasteel, oude vondsten in Harelbeke (verbeterde datering), vondstmeldingen 
door derden, het lokaliseren van verdwenen walgrachthoeven (Deerlijk)…
enz. Lucht fotografie leverde weinig gegevens op als gevolg van aanhoudende 
regen.
Inzameling van Vlaams aardewerk aan de Theodoor Sevenslaan in Kortrijk 
mondt op 5 juni uit in een tentoonstelling over Kortrijk als pottenbakkers-
centrum in het museum van Torhout. De bijhorende studie verschijnt als 
monografie nr. 90.

Te Kortrijk, 30 december 2014

Philippe Despriet
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ARCHEOLOGISCHE KAART VAN BELLEGEM 

In het kader van de opmaak van de regionaal archeologische kaart van Zuid 
West-Vlaanderen hebben we in 2010-2011 in het totaal 26 archeologische 
vindplaatsen op kaart gezet. Eind 2012 was dit aantal aangegroeid tot 86. 
Gekoppeld aan archiefstudie en luchtfotografie wisten we in 2013 opnieuw 
41 vindplaatsen in te tekenen. In 2014 ontdekten we de nummers 128 tot en 
met 136 en zamelden vondsten in op 3 reeds lang bekende percelen. 

Enkele vindplaatsen zijn het vermelden waard! 

Ter hoogte van de Leuzestraat doet zich op het nummer 56 een opmerkelijke 
concentratie van aardewerkvondsten voor. Er werden niet minder dan 
2844 scherven aangetroffen, met steengoed uit het Rijnland als opvallende 

Fig. 1. Bellegem. Gesteelde pijlpunt, aangetroffen op vindplaats 35.
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aanwezige. We noemen o.m. een stuk van een puntneusbaardmankruik, een 
vaatwerktype dat kenmerkend was voor de pottenbakkerij aan de Franzstrasse 
in Aken en Raeren; datering ca. 1475-1525. Een muntenreeks van 13 stukken 
beslaat een periode van Albrecht en Isabella (1599-1603, eerste uitgifte) tot 
heden (studie T.Goddeeris). Betreft het een stort van de bewoners van de 
aangrenzende herenhoeve Het Oud Hof van Bellegem?

Op vindplaats 95 bij de Katte werd opnieuw Romeins aardewerk aangetrof-
fen; dit betekent dat we nu al 7 vindplaatsen uit die tijd in deelgemeente 
Bellegem kennen. Een ander aspect is het aantreffen van militaria, verwijzend 
naar het Eindoffensief der Verbondenen in oktober 1918.

Vermelden we nog 13e-eeuws proto-steengoed op vindplaats 136 en een 
driehoekige, vuurstenen pijlpunt op nr.135 ter hoogte van Bellegembos.

Fig. 2. Bellegem. Leuzestraat: proto-steengoed.
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DEERLIJK: SITUERING VERDWENEN WALGRACHTHOEVE

In het kader van onze studie rond 800 jaar Cisterciënzers in Zuid-West-Vlaan-
deren konden we aan de hand van iconografische bronnen een verdwenen 
walgrachthoeve als archeologische site situeren in Deerlijk, hoek van Gaver-
straat en Gaverbeek.

HARELBEKE, P. P. RUBENSSTRAAT : OUDE VONDST, NIEUWE DATERING

Begin 2014 stelde Chr.Viérin ons fragmenten van grijs, reducerend gebakken 
en radgestempeld aarden vaatwerk ter beschikking, dat in 1987 in Harelbeke 
gevonden werd. Het werd toen verkeerdelijk gedateerd in de 10e of 11e eeuw. 
Door de opgraving en publicatie van een pottenbakkerij in de Kortrijkse 
Rijselstraat is het thans mogelijk een meer verfijnde datering te geven, nl. 
tussen 1125-1150 en 1225-1250.

Fig. 3. Deerlijk. A. Verdwenen walgracht B. Late-steentijd C. Duitse bunker 1914-1918.
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DE STEENAKKER IN HEULE

In de archeologie is al lang bekend dat het toponiem “Steenakker” haast 
steeds een verdwenen Gallo-Romeinse vindplaats aanwijst. Prospectie 
in het centrum van Heule bracht hiervan bevestiging in 2012 en 2013. In 
2014 hebben we de gegevens met nieuw vondstenmateriaal aangevuld, 
zodat we daar minstens 6 grote fasen kunnen aanwijzen, te beginnen met 
vuursteenvondsten uit de Late-Steentijd. Een fragment van een geverniste 
beker situeert zich in de Romeinse tijd. Als gevolg van de nabijheid van 
een walgrachtsite met opperhof- en neerhofstructuur, nl. het Goed Te 
Heule, zijn oude woongronden ontstaan. Dit betekent dat er in een grote 
strooizone omheen de hoeve aardewerkscherven van de 14e eeuw tot heden 
aangetroffen worden. Het vierde aspect houdt verband met de Franse militaire 
aanwezigheid tussen 1668 en 1713: aardewerk, musketkogels, geweerkeien 
en munten. Punt vijf heeft betrekking op huishoudelijk afval in de Nieuwe 
Tijd en als laatste heeft ook het Eindoffensief der Verbondenen hier in 1918 
sporen nagelaten in de vorm van Schrapnelbolletjes, uiteengespatte Engelse 
obuskoppen, geweerpatronen, geleidingsbanden van bommen…enz. 

Fig. 4. Harelbeke 1978, P.P. Rubensstraat: grijs, radgestempeld vaatwerk.
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Fig. 5 en 6. Heule: vuursteenvondsten (boven) en munten, penningen en knopen (onder).
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PROSPECTIEPROJECT INGOOIGEM 2014

In het kader van de opmaak van de regionale archeologische kaart van Zuid-
West-Vlaanderen stelden we met verbazing vast dat er in de Anzegemse 
deelgemeente Ingooigem slechts één archeologische vindplaats bekend was, 
nl. de Stenen molen, waar op 15 oktober 1917 een vuurstenen pijlpunt 
ontdekt werd. Door multidisciplinair veldonderzoek sloten we 2014 af 
met 87 archeologische of historische vindplaatsen, verspreid over heel het 
grondgebied van de deelgemeente!

Als vindplaats 8 noteerden we de parochiale, neogotische kerk van 1854. Het 
aantreffen van oudere plattegronden wees op een afwijkende oriëntatie van 
het oudere bedehuis.
Minstens 10 walgrachthoeven kwamen aan het licht. Acht zijn met naam 
uit archief bekend, sommige bezitten nog hun omwalling en minstens drie 
kunnen we aan de hand van geschreven documenten dateren tot 1323 en 
1385. Deze hoeven namen we in de inventaris op als geklasseerd monument. 
De kapel van Upscruuce (vindplaats 86) werd vanaf 1500 vermeld als staande 
op de grens van Ingooigem en Anzegem.

Fig. 7. Heule, Steenakker: uiteengespatte Engelse obuskoppen, oktober 1918.
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Vier molens en één vermelding van een “Steenovenveld” behoren tot het 
industrieel-archeologisch erfgoed.
Luchtfotografie leverde een bijkomende vindplaats op ten westen van de 
Materzeelstraat.

De resultaten kunnen we als volgt samenvatten:

Dertien vindplaatsen leverden vuurstenen werktuigen op uit de Late-Steentijd 
op, o.m. op de Wijnsberg.
Aan de Helleweg wijzen drie aardewerkscherven een Romeinse site aan.
Inzake de middeleeuwen noemen we proto-steengoed bij de walgrachthoeve 
Ten Hoefte in het dorpscentrum en 14e-eeuws steengoed uit Langerwehe op 
het nr.37.
Nemen we het aantreffen van steengoed uit Siegburg als maatstaf, dan kunnen 
we stellen dat minstens 18 plaatsen al vanaf de 15e eeuw bewoond zijn.
De toename aan bewoning tijdens de Nieuwe Tijden komt tot uiting in het 
aantreffen van steengoed uit Raeren, pijpen uit Nederland (vanaf ca. 1620-
1650) en faïence, die in onze gewesten verschijnt vanaf dezelfde periode.

Fig. 8. Ingooigem: luchtfoto van het historisch gegroeide dorpscentrum.
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De laatste bevinding betreft de Engelse opmars van oktober-november 1918; 
in dit kader werd het dorp intens beschoten op 25 en 26 oktober 1918. Op 9 
vindplaatsen werden daarvan de materiële resten aangetroffen.

KORTRIJK-SCHAAPSDREEF: TERREINVERKENNEND ONDERZOEK

Veldverkenning op basis van oudere vondsten van vuurstenen werktuigen 
en van een glaspasta-armband uit de IJzertijd werd eind december 2014 
gevolgd door een terreinverkennend onderzoek op 9 hectare; aanleiding is 
een geplande verkaveling. 

De meestal weinig uitgesproken bodemsporen laten zich tot drie punten 
herleiden, nl. de ontdekking van een vuurstenen schrabber, een spijker 
(structuur op houten palen), een holle weg en enkele kuilen met aardewerk 
uit de IJzertijd.

Fig. 9. Ingooigem: het laat-middeleeuwse Goed Ter Biest.



12

Fig. 10. Kortrijk, Schaapsdreef: kuilen, aangesneden tijdens veldverkennend onderzoek.
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KORTRIJK, BOURGONDISCH KASTEEL

Van het in 1394 opgestarte Bourgondisch kasteel aan de Leie in Kortrijk is de 
geschiedenis, de indeling, de opbouw en de topografische situering vrij goed 
bestudeerd. Al in 1975 en 1989 werden resp. een toren en een courtine in 
kaart gebracht.
Tussen de burcht en het neerhof lag een brede walgracht, die naar aanleiding 
van een bouwwerf op de hoek van Kasteelkaai en Kasteelstraat tot op 4 m 
diepte aangesneden werd, maar gezien de gebruikte bouwmethode niet verder 
kon onderzocht worden.

KORTRIJK: PRESIDENT KENNEDYLAAN

De bouw van een ziekenhuis op de noordzijde van deze laan werd vanaf 2008 
gevolgd door jaarlijkse veldverkenningen op de zuidzijde van dezelfde straat. 
Daar werd aardewerk en veel steengoed aangetroffen, te dateren vanaf de 12e 
en 13e eeuw. Mogelijks is één stuk te situeren in de Romeinse tijd.

Fig. 11. Kortrijk, Bourgondisch kasteel: situering van een aangesneden gracht tussen burcht en 
neerhof.
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KORTRIJK-HOUTMARKT : TERREINVERKENNEND ONDERZOEK

Voorafgaand aan de bouw van een ondergrondse parking voerde All-Archeo 
uit Temse een terreinverkennend onderzoek uit en groef daartoe vier grote 
sleuven uit.

Door vroegere opgravingen op de aangrenzende terreinen was al bekend 
dat dit perceel buiten de Romeinse nederzetting en tot 1578 ook buiten de 
middeleeuwse stad lag. Bovendien hadden we zandwinning vastgesteld op de 
terreinen van de Groeningeabdij, het Begijnhofpark en de Sint-Niklaaskliniek. 
Tenslotte bleek uit archiefstudie dat de Houtmarkt pas in 1614 aangelegd 
werd en steeds een open ruimte bleef.

Fig. 12. Kortrijk, Houtmarkt, gezien door A.Sanderus in 1641-1644.



15

Fig. 13. Kortrijk, Houtmarkt: sleuf aangelegd ter hoogte van de stedelijke academie.
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De opgraving van 2014 heeft al deze gegevens bevestigd. Enkele paalsporen, 
kuiltjes en vooral grote, rechthoekig uitgegraven zandwinningskuilen bedek-
ken het terrein; ze bevatten aardewerk en puin, er na het beëindigen van de 
zandwinning achtergelaten als opvulling. Aan de oorsprong van deze bodem-
sporen ligt ongetwijfeld het grote complex van steen- en kalkovens aan de 
nabijgelegen Kleine Leiestraat. 

LAUWE : VONDSTEN OP DE WIJK SCHONEKEER

Steunend op vroegere vondsten prospecteerden we de helling tussen de 
spoorlijn Kortrijk-Rijsel en de Dronckaertstraat nr.206. We vermelden o.m. 
een kling uit de Late-Steentijd en de uitgietgeul van een wrijfschaal uit de 
Romeinse tijd.

Fig. 14. Kortrijk, Houtmarkt: duidelijk herkenbare, rechthoekig aangelegde zandwinning.
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GRENS DEERLIJK EN HARELBEKE: LUCHTFOTOGRAFIE

Tijdens de vlucht van 30 juli 2014 hebben we ten zuiden van de Stationswijk, 
bij de Kleine Brandstraat in Harelbeke, in de vroegrijpe gewassen het patroon 
van een verdwenen walgrachtsite vastgelegd. Gezien het waterrijke voorjaar 
werden geen andere resultaten geboekt.

KORTRIJK EN MARKE: HET PROJECT “MARKEBEKE”

Op de grens van Kortrijk en deelgemeente Marke werden aanzienlijke resultaten 
geboekt! De bibliografie leert dat daar al in 1977 bij de Ronksdreef Gallo-
Romeinse resten gesitueerd werden door Pro Cortoriaco. Veldverkenning in het 
kader van een thesis door F.Peperstraete liet er toe 10 vindplaatsen te situeren 
op de akkers tussen Markebeek, de Leie, de Marksesteenweg en de Overzetweg. 
Naast de prospectievondst van een zegelmatrijs door Chr.Coudron in 2012 
bracht archiefstudie er het bestaan van drie laat-middeleeuwse walgrachtsites 
aan het licht, nl. het Goed Ten Houte, Te Godscamere en Te Crommelinck. 

Fig. 15. Grens Deerlijk-Harelbeke: verdwenen walgracht, herkenbaar in het vroegrijpe gewas.
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De vernieuwde belangstelling voor Wereldoorlog I tenslotte bracht het Duitse 
vliegveld van Freiherr Manfred von Richthofen aan het licht. Al deze gegevens 
samen wezen op een te prospecteren archeologische zone van 1200 m lengte 
en 200 tot 250 m breedte. (project Markebeke).

De resultaten vatten we als volgt samen:

We zamelden in het totaal 163 stukken vuursteen in, w.o. werktuigen en 
mogelijks één bijlfragment van de Late-Steentijd.

Op de in 1977 aan de Ronksdreef ontdekte Gallo-Romeinse vindplaats kwa-
men nieuwe vondsten uit die periode tevoorschijn. Het gaat hoofdzakelijk om 
aarden vaatwerk, zowel van import als van plaatselijke makelij; vage datering 
in de tweede en de derde eeuw na Chr.

Dat er drie walgrachthoeven bestaan hebben, blijkt duidelijk uit de omliggende 
strooizones van ceramisch afval  Bij het Goed Te Crommelinck overbruggen de 
vondsten een periode van ca. 1350-1400 tot 1900. Een gelijkaardig resultaat 
noteerden we voor de gronden rond de Patersmote- en Ronksdreef. Daar 

Fig. 16. Kortrijk, Ronksdreef: fragment van een terra sigillatabord, 2e eeuw.
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troffen we o.m. 2 scherven van puntneusbaardmannen aan, een specialiteit 
van pottenbakkers uit Aachen en Raeren omstreeks 1475-1525. 

Bij Paters Mote, d.w.z. het Goed Ten Houte, is opvallende kwaliteit in het 
vaatwerk aanwezig! We herkennen een braamnoppenbeker (1550-1650), 
een ribbeker (ca.1500) en een gefacetteerd drinkglas in loodglastechniek 
(ca.1675-1690).

In de bestudeerde zone werden 12 munten aangetroffen. Uit de studie van 
T. Goddeeris blijkt dat een leeuwengroot van Lodewijk II van Male (1346-
1384) het oudste stuk is ; als jongste exemplaar noemen we een stuk van één 
Frank van Leopold III, type Rau 1941-1955.

KORTRIJK: PRESIDENT KENNEDYLAAN

Voorafgaand op de vestiging van AZ Groeninge vond in 2005 een terrein-
verkennend onderzoek plaats, waarbij een houten gebouwtje uit de 10e of 

Fig. 17. Kortrijk, Ronksdreef: 15e-eeuws steengoed uit Siegburg.
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11e eeuw tevoorschijn kwam. In verplaatste toestand werden ook Gallo- 
Romeinse dakpanfragmenten ingezameld.

Deze vaststelling mondde uit in jaarlijks terugkerende veldverkenning aan 
de zuidzijde van de laan. Zoals in vorige jaren werd ook nu weer aardewerk 
gevonden, dat op aanhoudende bewoning in de omgeving wijst vanaf de 12e 
en 13e eeuw. Een randfragment is mogelijks in de Romeinse tijd te situeren.

KORTRIJK-THEODOOR SEVENSLAAN: POTTENBAKKERIJ

Na sloping van de Barcogebouwen in 2012 stelden we vast dat het geplande 
bouwterrein bezaaid lag met afval van pottenbakkerij. Archiefstudie in samen-
werking met het Museum van Torhouts aardewerk o.l.v. M.Logghe wees uit 
dat op dit perceel van 1924 tot 1937 de Société Belge de Poterie Flamande 
actief was. Meteen ook het laatste bedrijf in een ceramische geschiedenis vanaf 
de 12e eeuw tot heden.

Zes soorten vondsten kunnen we onderscheiden. Vooreerst het technisch afval 
zoals onderdelen van de ovens, zich kenmerkend door aanklevende stukken 
vaatwerk of hulpstukken.

Onder hulpstukken verstaan we: honderden driebenige bakproenen, die als 
tussenstuk in de te bakken ovenstapeling moesten verhinderen dat voorwerpen 
aan elkaar bakten en als onverkoopbaar op het stort terecht kwamen.

Naast niet gebakken ontwerpen en stukgeslagen eindproducten zijn vooral 
sier- en wandtegels van 10,3 x 1,2 x 10,3 cm het vermelden waard; ze 
passen geheel in het kader van de art-décosfeer van de jaren 1890-1940. Een 
totaalstudie verscheen in juni 2015 in samenwerking met het museum van 
Torhout.

MENEN: AANVULLENDE PROSPECTIEVONDSTEN

Door het opstarten van jaarlijkse veldverkenning en de opmaak van de ar-
cheologische kaart Menen is het aantal vindplaatsen in die stad aangegroeid 
tot 205. Nieuw is het nr. 205, verwijzend naar een akker tussen de Geluwe-
beek, de Ieperstraat en de grens met Geluwe. Naast scherven van ca.1400 
tot heden is vooral een ensemble van een 20-tal vuurstenen voorwerpjes het 
vermelden waard.
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Op de vindplaatsen nrs. 46, 97, 167 en 193 werden aanvullende vondsten 
ingezameld. Op de eerste en de laatste akkers noteren we mogelijks Romeins 
aardewerk. 

MARKE-TORKONJESTRAAT: TERREINVERKENNEND ONDERZOEK

Van 2009 tot begin 2014 hebben we op een door de vestiging van een 
nijverheidzone bedreigd terrein in het totaal 13646 voorwerpen als opper-
vlaktevondst ingezameld; alle periodes vanaf de Late-Steentijd (ca. 3800-2600 
vóór Chr.) zijn in het vondstenmateriaal aanwezig.

In het totaal werd 4115 vierkante meter onderzocht door middel van 23 
sleuven, waarin 410 sporen werden geregistreerd. Minstens 28 greppels 
werden ingetekend, maar van een echte nederzetting is er geen sprake!

Fig. 18. Marke, Torkonjestraat: bodemsporen en greppels in de werksleuven 11 en 12.
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Fig. 19. Marke, Torkonjestraat: terreinverkennend sleuvenonderzoek.
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Door de inzet van zware mechanische graafmachines ontbreken de vuursteen-
vondsten die we tijdens de veldverkenning aantroffen geheel, en dat geldt ook 
voor de 17e-eeuwse schuttersstand. Zijn bestaan leiden we af uit de vondst 
van honderden loden musketkogels en evenveel boterkleurige vuurstenen 
musketgeweerkeien. Ook aanwijzingen voor een nabijgelegen middeleeuwse 
pottenbakkerij werden niet bevestigd.

In één van de aangesneden grachten kwam handgevormd aardewerk tevoor-
schijn, wat onze eerdere datering in de Late-IJzertijd bevestigt. Romeinse 
vondsten werden nu aangevuld met één scherf van een beker van Noord-
Franse herkomst. Met dank aan Jeroen Vandenborre, BAAC.

Fig. 20. Marke, Torkonjestraat: greppel, mogelijks daterend van de Late-IJzertijd of de Romeinse 
tijd.
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ROLLEGEM, PROJECT KLIJTBERG

In het kader van de Archeologische Stichting voor Zuid-West-Vlaanderen 
ontdekten we in 1977 in Rollegem de vindplaats “Klijtberg”. Aanvullende 
vondsten in 1982, 2005 en 2011 wijzen archeologica aan vanaf de Midden-
Steentijd(ca.4700-3800 voor Chr.).Archief meldt er het bestaan van een 
aarden fort in 1658.

Liefst 7 zones bezitten een archeologische waarde; ze vormen één groot ge-
heel, gesitueerd tussen de Klijtberg-, de Kannaert- en de Munkendoornstraat, 
die door kleiwinning bedreigd wordt.

Vijf grote periodes laten zich in de talrijke oppervlaktevondsten herkennen, 
te beginnen met de midden, - en late-steentijd, vertegenwoordigd door vuur-
stenen bijlfragmenten, schrabbers, klingen, afslagen en andere voorwerpen.
Middeleeuws grijs, reducerend gebakken vaatwerk gaat terug tot de 12e of de 
eerste helft van de 13e eeuw.
Militair karakter tijdens de 17e en 18e eeuw blijkt uit het steengoed, drie 
boterkleurige geweerkeien en 33 loden musketkogels.

Fig. 21. Rollegem, Klijtberg: Kortrijks lakenloodje.
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Mogelijks wijzen munten van Napoleon III en een reeks Franse soldaten-
knopen op vernieuwde militaire belangstelling tijdens de 19e eeuw.
Tenslotte wijzen Engelse geweerpatronen en koperen obusfragmenten op de 
Engelse gevechtshandelingen tijdens de Slag om Kortrijk of de doorbraak naar 
de Schelde, resp. in 12-20 en 22-28 oktober 1918.

SINT-DENIJS : HET PROJECT “TE CLARE”

Uit archiefstudie is herhaaldelijk gebleken dat een strategische heuvel van 
72 m hoogte, gelegen in Sint-Denijs, van groot historisch belang was. Hij 
vormde de kern van bischoppelijke heerlijkheid van het Hoge Hof van   
Helkijn, die mogelijk tot de 10e eeuw teruggaat.

Door de ligging t.o.v. Frankrijk en Le Tournaisis had de heuvel grote militaire 
waarde van 1668 tot 1713.

Hij werd het hoofdkwartier van de Franse linies tussen Kortrijk en de Schelde. 
Minstens drie grote aanvallen op deze stelling zijn uit de geschreven bronnen 

Fig. 22. Rollegem, Klijtberg: medaille(links) en soldatenknoop(rechts).
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bekend, nl. de aanval van 21 juni 1695, de geallieerde acties tegen het Franse 
leger in 1814 en de Engelse opmars tijdens het bevrijdingsoffensief van 
oktober-november 1918.
Gezien de grote betekenis van de heuvel voerden we in 2014 prospecties 
uit op 14 percelen, gesitueerd in een zone van 1800 op 650 m; meerdere 
occupatieperiodes werden materieel bevestigd.
Uit de Late-Steentijd dateren vuurstenen voorwerpen, aangetroffen op 8 per-
celen; het gaat om gepolijste bijlfragmenten, schrabbers, klingen, kloppers… 
enz.
Over een afstand van 650 m troffen we op drie vindplaatsen scherven van 
aardewerk uit de IJzertijd aan; gaat het om resten van een hoogtenederzetting 
zoals in het nabijgelegen Kooigembos?
Op twee plaatsen vonden we scherven van Gallo-Romeins aardewerk.
Vanaf 1350-1400 vinden we op alle 14 vindplaatsen aardewerk van de Late-
Middeleeuwen, met als grootste concentratie de molen Te Clare en omgeving.

De bouw van het Fort Te Clare in 1695 en de bestorming ervan laat zich 
duidelijk in het vondstenmateriaal herkennen, o.m. aan munten van 
Lodewijk XIV, in wiens opdracht de versterking gebouwd werd.

Fig. 23. Sint-Denijs, Te Clare: de omgeving van de molen, afgebeeld in 164O.
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Felle gevechten om het bezit van de molen, door de Duitse troepen uitgebouwd 
tot mitrailleur stelling, herkennen we aan de vele ingezamelde obussplinters, 
schrapnelbolletjes, koperen drijfbanden en geweerpatronen. Samen vormen 
ze een welgekomen aanvulling op historische gebeurtenissen die ons uit 
geschreven bronnen en oorlogskronieken bekend waren.

WEVELGEM: MUNTVONDST

Tot slot melden we een muntvondst op de Wevelgemse vindplaats nr. 
W 39, een perceel bij het Goed Ter Hoye (omgeving Menenstraat). Daar 
vond F. Catteeuw een munt van Lodewijk XIV, type “Douzième d’écu aux 
huit L”, 1e type, aangemunt in 1690 in Parijs en in 1691 in Rijsel (Studie: 
T. Goddeeris).

Fig. 24. Wevelgem: munt van Lodewijk XIV, geslagen in 1690-1691.
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Fig. 25. Wevelgem, Guldenbergabdij: muntvondst van Filips IV de Schone (1285-1314).
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Fig. 26. Kortrijk, begijnhof. Tijdens het huizenonderzoek werden oudere gevels aangetroffen,
geïntegreerd in een jongere 17e-eeuwse constructie.
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Fig. 27. Kortrijk, Grote Markt 15: madonnaschotel, ca. 1550-1600 (vondstmelding door 
aannemer).
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