Verslag Archeologische Rondleidingen ‘Patria Moorslede’
Van woensdag 17 tot zaterdag 20 augustus gingen er onder impuls van de Intergemeentelijke
Onroerend Erfgoeddienst (IOED) TERF (www.projectverenigingterf.be) verschillende rondleidingen
door op de archeologische sites ‘Hondekensmolenstraat’ te Izegem en ‘Patria’ te Moorslede. Het
publiek kreeg er de kans de archeologische opgravingen van nabij te volgen en de vondsten te
bewonderen, terwijl archeologen hen uitleg uit eerste hand verschaften over de resultaten van het
onderzoek.

Patria Moorslede
Op vrijdag 19 (om 18u en om 19u) en zaterdag 20 augustus (om 9u30 en 10u30) was het de beurt
aan de Patria te Moorslede om het nieuwsgierige en geïnteresseerde publiek uit Moorslede en
omstreken te verwelkomen. Via de zwarte poort aan het Kerkplein, opzij van de huidige pastorij, kon
men het anders hermetisch afgesloten terrein achter het Dienstencentrum betreden. Hier gaven
enkele paneeltjes van IOED TERF uitleg over de geschiedenis van dit perceel en wat men hoopte aan
te treffen onder de weelderig begroeide graszoden. Ook hier ging het trouwens om een primeur,
want voor zover geweten was dit het eerste professioneel archeologische onderzoek ooit in de
dorpskern. Reden te meer om een bevoorrechte blik op het onontgonnen bodemarchief van
Moorslede te komen werpen.
Het was Willem Hantson, stafmedewerker archeologie bij IOED TERF, die de rondleidingen van de
nodige commentaar voorzag. Allereerst werd met het nodige kaartmateriaal toegelicht wat men al
wist over deze locatie, er ging immers een uitgebreid vooronderzoek aan de opgraving vooraf. De in
ca. 1600 heropgebouwde pastorij was ten laatste eind 18de eeuw voorzien van een walgracht en in
1894 werd ze afgebroken om plaats te maken voor het klooster Ten Bunderen. Sinds de eerste
wereldoorlog bleef het terrein braak liggen op het dienstencentrum Patria aan de Zesde Jagersstraat
na. Aangezien men een volledige onderkeldering plant op deze locatie, was dit de uitgelezen en
laatste kans om een archeologisch onderzoek uit te voeren op deze historische plek.
De bezoekers werden meegenomen tot aan de rand van de twee parallelle opgravingssleuven over
de gehele lengte van het terrein, vanwaar men kon zien welke structuren er aan het licht waren
gekomen. Zowel de kelder van de noordvleugel van de voormalige pastorij als de fundamenten van
de westvleugel en de waterkeringsmuren van de walgracht waren blootgelegd, terwijl de funderingsmuren van het klooster Ten Bunderen en de vele bomkraters het einde van respectievelijk de oude
pastorij en de bebouwing op dit terrein illustreren. De manier van werken werd gaandeweg
toegelicht, doorspekt met anekdotes en weetjes allerhande, al dan niet aansluitend op de vragen en
opmerkingen van het geïnteresseerde publiek.

Als afsluiter van elke rondleiding konden een aantal vondsten van naderbij bekeken worden die
tijdens de opgravingen waren aangetroffen en in een achterafzaaltje van de Patria opgesteld
stonden. Willem, de gids van dienst, voorzag alles van de nodige uitleg. Naast de gebruikelijke
scherven aardewerk en een paar vloertegels, lagen er ook stukken van een beeld, delen van een
gotisch venster, ornamenten van een altaar enz. Of deze toebehoord hebben aan de pastorij, het
klooster of de kerk kan, gezien de impact van de eerste wereldoorlog, nog niet met zekerheid gezegd
worden. Ook de nodige Duitse handgranaten en een Engelse obus-kop, allen onschadelijk gemaakt,
lagen uitgestald. De kers op de taart was er ditmaal in de vorm van een heuse muntschat (ca. 2500
munten) uit het midden van de 20ste eeuw, waarvan we de laatste dag het verhaal erachter te weten
zijn gekomen. Geïnteresseerden konden net als in Izegem nog hun gegevens opschrijven om op de
hoogte gehouden te worden van alles wat reilt en zeilt aan archeologie binnen de TERF-regio.
In totaal bezochten een 75-tal mensen de opgravingen aan de Patria in Moorslede, verdeeld over vier
rondleidingen op twee dagen. Ik wil Gwendy Wyns en haar team archeologen (Monument nv)
bedanken, evenals Johan Scharlaken, André Decock en de Heemkundige Kring van Moorslede.

