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RUIM 180 BEZOEKERS OP ERFGOEDDAG 2013 IN HET STADHUIS ROESELARE 

Jozef Goderis 

 

In het stadhuis van Roeselare waren medewerkers van de WAR vanaf 10 uur present om 

hun bijdrage te leveren aan de Erfgoeddag 2013 op 21 april: Roland Swaenepoel, Johan 

Buyse, Hendrik Demiddele en Jozef Goderis. Ook Willem Hanson van Bie-Radar hielp 

toelichting geven bij de tentoonstelling: Mammoet en consoorten. Het thema van de editie 

2013 is „Stop de Tijd‟, een principe dat als het ware integraal in het concept archeologie 

ingebakken zit. Voor de materiële resten die opgegraven werden, heeft de tijd stil gestaan tot 

het ogenblik dat ze door archeologen uit de grond gehaald werden.  

 

 

De activiteiten van de WAR in het stadhuis 

blijken een groot succes. In de voormiddag  

(van 10-12u) kregen we 47 bezoekers over 

de vloer via de inkom langs de Grote Markt. 

In de namiddag (van 14-18u) steeg de curve 

van het aantal bezoekers tot ruim 130. In 

totaal konden we ongeveer 180 bezoekers te 

woord staan. 

Bram Brouckaert, student geschiedenis en 

enthousiast medewerker aan enkele 

V.O.B.o.W.-WAR opgravingen in het 

verleden had zich intens voorbereid en bood 

aan de omstaanders het boeiende verhaal 

van ruim 50.000 tot 30.000 vóór Chr. 

Uiteraard een uitzonderlijke lange wandeling 

in de tijd vergeleken met de vele andere 

Roeselaarse Erfgoedverenigingen die even 

succesvol allerlei thema‟s uit meer recentere 

tijden belichtten. 

Bij onze tentoonstelling “Mammoet en co” 

konden de bezoekers een demonstratie 

silexbewerking bijwonen.  

 

Bram Brouckaert geeft toelichting   (foto‟s: Jozef Goderis) 
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Demonstratie silex bewerking  (foto‟s Maria Pype) 

 

Programmabrochures kregen we per vergissing en bij de vleet vanuit Brussel toegestuurd: 

wat een luxe! Vijf pakken van 100 brochures, telkens 20 kg. Eén pak hebben we zelfs terug 

gezonden. Een groot deel werd opgehaald door TERF Roeselare. In mijn buurt heb ik 150 

brochures in de brievenbussen gedeponeerd.  
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