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Het voorbije decennium hebben we in 
Vlaanderen een ware boom gezien van 

archeologische activiteit. De soms grootschalige opgravingen 
springen hierbij in het oog. De grote hoeveelheid informatie die 
op deze wijze letterlijk en figuurlijk bovengespit wordt, is vaak 
minder bekend.

De Provinciale Infodagen Archeologie gaan telkens in op een 
specifiek archeologisch thema. Dit jaar staat onder de titel 
Ondertussen in een uithoek van het Imperium: de bewoning in de 
Kempen tijdens de Romeinse periode centraal. Eminente sprekers 
geven een overzicht van dit onderwerp en belichten in drie kortere 
lezingen belangrijke, recent onderzochte vindplaatsen in de 
provincie Antwerpen.

Het namiddaggedeelte gaat de lokale toer op en verlaat de strikt 
archeologische paden. Drie gegidste wandelingen gaan in op een 
specifiek Duffels erfgoedonderwerp. Kiliaan, de Eerste Wereld
oorlog en het complex van het psychiatrisch ziekenhuis en  
de bijbehorende kunstcollectie zijn de keuze mogelijkheden.  
Een bezoek aan de SintMartinuskerk en aan het museum 
Het Gasthuis, met zijn archeologische collectie, behoort eveneens 
tot de mogelijkheden.



 09.00 Onthaal

 09.30 Verwelkoming
  Luk Lemmens, gedeputeerde voor Cultuur en Erfgoed · provincie Antwerpen

 09.40 Verwelkoming
  Nora Bertels, schepen voor Cultuur · gemeente Duffel

 09.50 Samen leven, samen werken. Romeinse boerengemeenschappen in de Antwerpse Kempen 
  Prof. dr. Wim De Clercq (Vakgroep Archeologie · Universiteit Gent)

 10.50 Arme boeren … of toch niet? Grootschalig onderzoek aan de Ringlaan in Brecht 
  Maarten Bracke (Monument Vandekerckhove nv)

 11.20 Koffiepauze

 11.50 Quo vadis in Texuandria? Romeinse bewoning in de regio Turnhout
  Stephan Delaruelle (Archeologische dienst Antwerpse Kempen)

 12.20 Landelijke bewoning langs de Duwijckloop te Lier. Propere jongens, die Romeinen? 
  Pieter Laloo (Gate bvba)

 12.50 Broodjeslunch

 13.40 Kerken onder de vloer. Het archeologisch onderzoek in de Sint-Martinuskerk (Duffel)
  Maarten Smeets (Studiebureau Archeologie)

 14.00 Gegidste wandelingen belichten een specifiek aspect van het Duffelse erfgoed

  Kiliaanpad (gids: Frank Keersmaekers)

  WOI-wandeling (gids: Dirk Van Engeland)

  Psychiatrie in Duffel (gids: Ria Moens) 
  Sint-Martinuskerk en Het Gasthuis – Museum voor verpleegkunde en lokale geschiedenis (vrij bezoek)

 16.00 Receptie aangeboden door de gemeente Duffel 

programma
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Samen leven, samen werken. 
Romeinse boerengemeenschappen in de Antwerpse Kempen 
Wim De Clercq (Vakgroep Archeologie, Universiteit Gent)

Het archeologisch onderzoek heeft de laatste 25 jaar een massa aan gegevens 
opgeleverd die ons een beter inzicht toelaten in het boerenleven in de 
Antwerpse Kempen tijdens de eerste eeuwen van de jaartelling. Waar vroeger 
gedacht werd dat deze boerengemeenschappen slechts in beperkte mate 
geïntegreerd waren in het Romeinse Rijk, kijkt men daar nu op een andere 
wijze tegenaan, net als in andere zogenaamde perifere gebieden.
De lezing gaat dieper in op de boerderijen en hun opbouw, op de families die 
samen woonden op de boerderij, en op de socioeconomische structuur die 
we kunnen halen uit de archeologische gegevens. Vervolgens plaatsen we dit 
specifieke patroon in een vergelijkend kader.

Arme boeren … of toch niet? 
Grootschalig onderzoek aan de Ringlaan in Brecht 
Maarten Bracke (Monument Vandekerckhove nv)

Grootschalig onderzoek (7,8 ha) op een toekomstig bedrijventerrein aan de 
Ringlaan te Brecht leverde meer dan 15.000 sporen op. Een veertigtal 
kringgreppels en palenkransen met bijbehorende urnengraven dateren uit 
de vroege ijzertijd. De hoofdgebouwen, meer dan 50, dateren van de late 
bronstijd tot en met de volle middeleeuwen. De Romeinse bewoning is 
duidelijk geclusterd en van lange duur. Zes vroegRomeinse gebouwen 
worden gevolgd door zeker tien middenRomeinse potstalwoningen. Deze 
stalgedeeltes zijn integraal bemonsterd volgens een vast systeem en integraal 
gezeefd. Deze nieuwe, systematische aanpak levert ons een andere kijk op 
deze landelijke boerengemeenschap. 

Quo vadis in Texuandria? 
Romeinse bewoning in de regio Turnhout 
Stephan Delaruelle (Archeologisch dienst Antwerpse Kempen)

Opgravingen door de AdAK brachten de voorbije jaren verschillende nieuwe 
Romeinse vindplaatsen in de omgeving van Turnhout aan het licht. Het 
onderzoek geeft aan dat er wel degelijk bewoning was in de 'arme Kempen'. 
Meer nog: ook recent onderzoek in de buurgemeenten maakt duidelijk dat 
het helemaal niet stil was in het toenmalige Taxandria. Vondsten uit Beerse, 
Vosselaar, Rijkevorsel, Merksplas, Ravels, Turnhout en OudTurnhout doen 
vermoeden dat het in de eerste eeuwen na Christus aangenaam toeven was 
in de Noorderkempen. Misschien licht deze nieuwe kennis ook een tipje 
van de sluier op over het toenmalige wegennet in de Kempen.  

Landelijke bewoning langs de Duwijckloop te Lier.  
Propere jongens, die Romeinen?
Pieter Laloo (Gate bvba)

De 6 ha grote opgraving langsheen de vallei van de Duwijckloop in Lier 
bracht sporen en vondsten aan het licht van het mesolithicum tot de 
 Eerste Wereldoorlog. De concentratie van de bewoningssporen uit 
de  Romeinse periode op een beperkte oppervlakte springt dadelijk in  
het oog en staat in schril contrast met de gespreide bewoning uit de ijzertijd.  
De vijftien gebouwplattegronden getuigen van een occupatie gedurende 
meerdere generaties. Opvallend was de relatieve lage densiteit aan vondsten 
uit de Romeinse sporen. Grote uitzondering hierop vormt één kuil,  
die gevuld was met aardewerk, natuursteen, verbrand bot en verkoolde  
botanische resten.

voormiddag
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Kerken onder de vloer. 
Het archeologisch onderzoek in de Sint-Martinuskerk (Duffel)
Maarten Smeets (Studiebureau Archeologie)

Het archeologisch onderzoek uitgevoerd voor de aanleg van een nieuwe 
vloerverwarming bracht de resten van de voorgangers van de huidige kerk 
aan het licht. De hele bouwgeschiedenis van de SintMartinuskerk was in 
de bovenste 30 cm bewaard gebleven. De éénbeukige romaanse voorganger 
was gemaakt in meerdere subfasen, zoals de bouwnaden aangeven. Onder 
andere het transept en de toren waren latere toevoegingen. Uit deze periode 
werden ook nog enkele vloerfragmenten blootgelegd. De gotische opvolger, 
waarvan nu alleen nog het koor bewaard is, was een driebeukige kerk 
waaraan later nog enkele aanpassingen uitgevoerd werden. In het koor 
werden enkele grafkelders aangetroffen. De crypte van de heren van Duffel 
kwam spijtig genoeg niet te voorschijn.

Op oorlogspad  
Dirk Van Engeland
In Vlaanderen is er heel wat op til rond het project ‘100 jaar Groote Oorlog’. 
Voor Duffel was er tijdens de Duitse inval (28 september–4 oktober 1914) een 
bijzonder tragische rol weggelegd. De gemeente was immers een brandpunt 
van de Duitse aanval op de stelling Antwerpen, met onnoemelijk veel 
materiële en menselijke schade tot gevolg. Duffel werd na de oorlog erkend 
als verwoest gewest. Pas vanaf dan kon de wederopbouw van start gaan. 
Tijdens de wandeling neemt de gids u mee in een verhaal over ontplofte 
bruggen, brandende torens, grootschalige evacuaties en immense vernielin
gen. ‘Op oorlogspad’ wordt onderweg geïllustreerd met fotomateriaal van 
de Eerste Wereldoorlog op straatcanvassen.

Een wandeling door de Duffelse psychiatrie
Ria Moens
In 1924 kocht de Duffelse kloostergemeenschap het kasteeldomein van de 
familie Gevers. De zusters benutten het voor de uitbouw van hun verzor
gings en onderwijsinstellingen. In 1926 verrezen de eerste paviljoenen van 
het nog steeds actieve en gerenommeerde Psychiatrisch Centrum Duffel. 
De architectuur, infrastructuur en toegankelijkheid van de site zijn metter
tijd grondig herzien, dit in lijn met het veranderende denken over psychia
trie. Eén paviljoen uit de jaren 1930 dateert nog uit de ‘gestichtsperiode’. 
Verspreid over de campus bevindt zich heel wat kunst, zowel religieuze 
beelden uit het kloosterverleden als recente kunstinstallaties. Tijdens de 
wandeling wordt aan al deze aspecten aandacht besteed.

In het voetspoor van Kiliaan 
Frank Keersmaekers
Tijdens de wandeling maak je kennis met Cornelis Kiliaan (ca. 1530–1607): 
deze Duffelaar schreef het eerste Nederlands woordenboek, een werk dat 
vele eeuwen toonaangevend was. Je ontdekt niet alleen meer over zijn leven 
en werk en de vele vieringen die hem te beurt vielen, tegelijk neemt het 
 Kiliaanpad je mee doorheen de rijke geschiedenis van Duffel. In de centrum
straten neem je een duik in het verleden, van de 12de tot de 20ste eeuw, met 
onder meer het weelderig barokke interieur van de kerk van OnzeLieve
Vrouw van Goede Wil. Afsluiten doe je in het uitgestrekte park met de 
prachtige ruïne van kasteel Ter Elst als blikvanger. Kortom: een ideale én 
gevarieerde gelegenheid om Duffel te leren kennen!

Sint-Martinuskerk en Het Gasthuis – Museum voor verpleegkunde en  
lokale geschiedenis 
Vrij bezoek

Receptie
De namiddag wordt afgesloten met een receptie aangeboden door de 
gemeente Duffel.

namiddag
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datum
zaterdag 22 maart 2014

locatie 
Congrescentrum De Kleiput (gebouw 18)
Ziekenhuizen Campus Duffel
Stationsstraat 22c
2570 Duffel

inschrijven voor gratis infodag 
▶ kan enkel digitaal via deze link 
▶ vóór 10 maart 2014
▶ het aantal plaatsen is beperkt, dus graag tijdig inschrijven

bereikba arheid 
Het Congrescentrum ligt op de campus van het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel, centraal 
tussen het centrum van Duffel en het station. Het ziekenhuis ligt op minder dan 5 minuten 
wandelafstand van het station (spoorlijn Brussel–Antwerpen) en is dus goed bereikbaar 
met het openbaar vervoer. Er zijn ook regelmatige busverbindingen (lijnen 196 en 550). 
Raadpleeg de websites van De Lijn en NMBS voor de uurregelingen. 
Duffel ligt in de driehoek Antwerpen–Lier–Mechelen en is met de wagen vlot bereikbaar. 
Parkeren op het domein is niet toegestaan. Er zijn parkeermogelijkheden langsheen de 
Spoorweglaan en de Hondiuslaan (kant park).

meer informatie 
Provincie Antwerpen, dienst Erfgoed, tel. 03 240 63 52 of erfgoed@admin.provant.be
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Psychiatrisch
Ziekenhuis  
Duffel
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https://docs.google.com/forms/d/1txUPzVJJMZ_JAWjE26lRHcOX_KAAmaUhYANYiWxxbFI/viewform
mailto:erfgoed%40admin.provant.be?subject=Provinciale%20Infodag%20Archeologie%202013
www.provant.be/vrije_tijd/cultuur/erfgoed

