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OPEN MONUMENTENDAG 2018:
NIEUWSGIERIGE BLIKKEN OP DE ZOLDER VAN HET

ROESELAARSE STADHUIS
Willem Hantson
___________________________________________________________________
Op zondag 9 september beklommen niet minder dan 250 geïnteresseerden de trappen van
het Roeselaarse stadhuis. De zolder werd opengesteld in het kader van Open
Monumentendag, maar het waren niet de houten gebinten of het uitzicht over de Grote Markt
die de mensen aantrokken. De pas verhuisde archeologische collectie van V.O.B.o.W. – WAR
was de echte publiekstrekker, met Jozef Goderis als wandelende encyclopedie bij het
Roeselaarse verleden.
team van Stad Roeselare de kelder van het
CVO leeggemaakt en er een volledige
vrachtwagen mee gevuld.

Reeds enige jaren werd er gezocht naar een
nieuwe bestemming voor de archeologische
vondsten die zich in de kelders van het CVOgebouw aan de Kokelaarstraat in Roeselare
bevonden. Deze collectie was het resultaat
van decennialang veldonderzoek door
V.O.B.o.W.-WAR op diverse werven in en
rond de Roeselaarse binnenstad. De gebouwen – voorlopig nog in eigendom van de
stad – zouden binnenkort verkocht worden en
dus moet alles er weg. Na lang zoeken werd
eindelijk een ruimte gevonden die groot
genoeg zou zijn om de collectie te huisvesten.
Op aangeven van Dirk Lievens – Roeselaars
schepen van cultuur – werd de leegstaande
zolder van het Roeselaarse stadhuis bekeken
en goed bevonden. Naast een depotruimte en
een expositieruimte kan er ook een werkruimte ingericht worden voor V.O.B.o.W. vzw.
Op donderdag 6 september – drie dagen voor
Open Monumentendag – hebben we met een
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De volgende dag werd een verhuislift
opgesteld aan het stadhuis en met één been
in de dakgoot en één been op de chauffage
werden de goedgevulde dozen stuk per stuk
naar binnen gebracht. Een huzarenstukje
waar we de mensen die geholpen hebben
uitdrukkelijk voor willen bedanken. Een paar
van hen waren twee dagen later ook
aanwezig op de expositie.
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archeologische projecten die V.O.B.o.W. –
WAR sinds begin jaren ’80 van de 20ste eeuw
heeft uitgevoerd.

Op Open Monumentendag – zondag 9
september 2018 – werd de zolder meteen een
eerste maal opengesteld voor het brede
publiek. Gelegen in de schaduw van het
belfort uit 1925 en met uitzicht op de Grote
Markt hebben we het archeologisch
onderzoek van de voormalige hal met belfort
belicht. Dit van oorsprong middeleeuwse
gebouw werd na decennia van verwaarlozing
in de 18de eeuw gesloopt tot op de grond. Bij
de heraanleg van de Grote Markt in 1979
werden de fundamenten en kelders
blootgelegd
en
onderzocht.
In
de
expositieruimte waren een aantal vondsten
van deze opgraving te bezichtigen evenals
heel wat kleurenfoto’s van de – onder de
kasseien van de markt nog steeds aanwezige
– gebouwresten. Daarnaast verhaalden
diverse panelen over de verschillende
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Waar het qua bezoekers in de voormiddag
nog rustig op gang kwam, was het in de
namiddag bijna een overrompeling. Ruim 250
mensen liepen de trappen vlot op en af, terwijl
Jozef Goderis zijn jarenlange ervaring deelde
en toelichting gaf bij de vondsten en de
ontdekkingen van V.O.B.o.W. en WAR. Er
kwamen heel veel positieve reacties en
mensen droomden al hardop van een heus
archeologisch museum, maar dat zal nog niet
voor morgen zijn. Met de zolder heeft
V.O.B.o.W. vzw alvast een stevige basis om
regelmatig thematentoonstellingen op te
zetten. Het succes van deze Open
Monumentendag toont in elk geval dat hier de
nodige interesse voor is.
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