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VAN ENAME NAAR VELZEKE
Jozef Goderis

Op zondag 5 oktober trokken we alweer met de Jan Sercu-bus richting zuid-Oost-Vlaanderen:
onze 63ste V.O.B.o.W.-excursie. Ons doel, het PAMZOV ofte Provinciaal Archeologisch
Museum voor Zuid-Oost-Vlaanderen. PAM Ename en PAM Velzeke, beide archeologische
musea, werken onder hetzelfde beheer van de Provincie Oost-Vlaanderen. We gingen er ons
respectievelijk verdiepen in de Post-Romeinse leefwereld van Karel de Grote en in facetten
van het Romeinse dagdagelijkse leven.

Als naar gewoonte vertrekken we met zijn
twintig, stipt om 8.30u aan het Sterrebos en
nemen we nog penningmeester Jos
Vanackere en Anne-Marie op aan de
Nieuwpoortstraat in Kortrijk. Om 10u zijn we
verwacht aan het Erfgoedcentrum in Ename
en hebben nog net de tijd om een groepsfoto
te maken van de 22 deelnemers.

oudsher steeds in Europa een zekere
eenheid wilde nastreven.
Bij ons voorbereidend bezoek aan de
tentoonstelling met Christine Ramboer, Maria
en mezelf op zondag 21 september is het ons
opgevallen, dat niet alles draait rond Karel de
Grote alleen, maar vooral zijn erfenis die hij
vanuit de Romeinse wereld binnen kreeg en
daaropvolgend het erfgoed dat hij doorgaf
aan de generaties na hem.
Wat we er bekijken zijn niet alleen vondsten
bewaard in de archeologische musea van
Ename en Velzeke, maar eveneens veel
interessante, deels archeologische voorwerpen, plannen en foto’s uit allerlei sites en
locaties uit Francia Media.

De cursisten (foto J. Goderis)

Het merendeel onder ons gezelschap zijn
thuis in het Provinciaal Erfgoedcentrum. Op
zondag 28 april van vorig jaar bezochten we
hier reeds de tentoonstelling “De Horizon
voorbij” rond de Doverboot uit de bronstijd.
Wellicht kan je de vraag stellen: hoe besliste
het V.O.B.o.W. bestuur om voor de tweede
keer af te zakken naar het Erfgoedcentrum
van Ename. Wel, ons bestuurslid Christine
Ramboer kent de gids die we straks te horen
krijgen, Monique Emmerechts, goed en zo
ging de bal aan het rollen.
Gids Monique leidt ons vlot door de
historische tentoonstelling “De erfenis van
Karel de Grote”. Zij beklemtoont dat men van
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Wat verstaat men onder Francia Media?

geschiedenisboek”
omschrijven.

weet

men

haar

te

Toen het rijk van Karel de Grote na de dood
van zijn zoon Lodewijk de Vrome, bij het
verdrag van Verdun in 843 werd verdeeld
onder zijn drie kleinzonen, werd het
Karolingisch Europa opgesplitst in Francia
Orientalis, grosso modo het latere Duitsland,
Francia Occidentalis, waar later min of meer
Frankrijk uit groeide en Francia Media, het
Karolingische Middenrijk dat zich tussen
beide machtsbokken bevond, en waar voor
een groot deel onze gebieden aan
toegevoegd werden. Die verdeling legde de
grondslag voor het huidige Europa.
Door in te zoemen op Francia Media werpt de
tentoonstelling licht op een minder gekend
hoofdstuk van de Europese geschiedenis,
een hoofdstuk dat echter zeer verhelderend is
om het actuele Europa beter te begrijpen. De
Europese middenstrook vormde zowat 1100
jaar geleden een centrale eenheid en strekte
zich uit van de Noordzee tot de Middelandse
Zee, van Friesland over Vlaanderen, Maas en
Rijn bekkens, via Zwitserland naar noordelijk
en centraal Italië, met delen van Slovenië en
Kroatië. Wie al eens op reis trok naar Italië
(Ravenna), naar Kroatië (ex Joegoslavië –
Split), Frankrijk (de Provence), Nederland
(Nijmegen), Duitsland (Ingelheim), Tjechië
(Praag) zal zeker heel wat sites en
voorwerpen
kunnen
herkennen
en
herinneringen oproepen aan vroegere reizen.
Van één van onze deelnemers kregen we de
opmerking dat er geen duidelijke band zou
bestaan tussen Nijmegen en Karel de Grote,
hoewel de tentoonstelling ruim aandacht
besteedt aan Nijmegen en de inmiddels
verdwenen Dorestad.
Het kroonstuk in deze tentoonstelling is
ongetwijfeld de kopie van de gouden
rijkskroon uit midden 11de eeuw. De kopie van
deze kroon is vervaardigd door Gerda
Glanzner en wordt doorgaans tentoon gesteld
in het Mittelalterliches Kriminal-museum in
Rothenburg ob der Tauber.
Monique Emmerechts, onze gids weet
meesterlijk de essentie van deze historische
tentoonstelling te benaderen. “Een levend
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Gouden Rijkskroon – midden 11de eeuw (foto: J.
Vanackere)

Over de middag trekken we richting Velzeke
waar we de inwendige mens wat versterken
in het restaurant “Het Romeins hof”. Het
archeologisch museum van Velzeke ligt hier
op een boogscheut, zodat we er te voet heen
kunnen.
Vooreerst krijgen nog gezamenlijk wat uitleg
over een (weliswaar uitgedoofde) GalloRomeinse reconstructie - glasoven. Daarna
werden we in twee groepen gesplitst: Gids
André Vancutfem begeleidt verder een 16-tal
leden van onze
groep naar
een
kostuumatelier met Gallo-Romeinse militaria.
Drie van onze dames en drie heren worden
door gids Ann D’ Hoir als het ware getransformeerd in de wereld van Gallische en
Romeinse mannen – en vrouwenkledij.: de
tunica, de toga virilis, Romeinse kapmantel,
vlechtwerk, kleuring van de wollen stoffen
met plantaardig materiaal: alles wordt op een
verantwoorde manier, tot in de puntjes
beschreven en gedemonstreerd. Gids Ann
laat eerst de heren aan de beurt, dan komen
de dames:
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foto van Jos Barbier door Jozef Goderis

foto van Maria Pype door Jozef Goderis
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foto van Jozef Goderis door Maria Pype
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foto’s van de dames door Jozef Goderis
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We kunnen niet nalaten de drie gidsen die we
op die dag meekregen, volmondig te
feliciteren. De ene een beetje meer dan de
andere.
Met een gezellig samenzijn, een drink in Het
Romeins Hof, werd het bezoek afgerond.

Het oorspronkelijk programma van deze
excursie werd in de namiddag gewijzigd,
omdat het centrum van Oudenaarde niet vlot
toegankelijk was door een sportactiviteit.
Uiteindelijk bleek de combinatie EnameVelzeke een gelukkige en gewaardeerde
oplossing.
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