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ROMEINEN STREKEN NEER OP DE BALOKKEN IN WERVIK
Jozef Goderis
___________________________________________________________________
Op zaterdag 5 en zondag 6 oktober jl. verhuisde het Gallo-Romeins weekend van de site
Oosthove in de Speiestraat naar de nieuwe locatie: de Balokken. Op zondagvoormiddag
parkeerden we onze wagen aan het tabaksmuseum en trokken via de rode voetgangers –
fietsersbrug naar de Balokken. We werden vriendelijk onthaald als voorzitter van V.O.B.o.W.,
temeer dat er een standje voorzien was voor onze V.O.B.o.W.-vereniging, bemand door Jos
Vanackere en zijn echtgenote Anne-Marie Verschueren.
Het Gallo-Romeins weekend (GRW) in
Wervik is een tweejaarlijks evenement,
waarbij, door gebruik te maken van
reënacting en zogenaamde living history, de
IJzertijd en de Romeinse tijd terug tot leven
komen. Als thema voor de 14de editie werd
gekozen voor “Tempus Fugit” of de tijd vliegt.
Op zaterdag 5 oktober was het weer
behoorlijk droog, waarbij 4000 bezoekers
werden genoteerd. Maar op zondag 6 oktober
staken plots regenvlagen op en hebben we

toch nog, een beetje schuilend, van een deel
van het bezoekersaanbod kunnen genieten.
Zodoende gingen we kuieren in het Keltisch
dorp waar we ambachtslui van diverse pluimage konden te woord staan: pottenbakkers,
wevers, schoenlappers, een stand met
Romeinse replica-muziekinstrumenten, voorgesteld door een dame afkomstig van het
zuiden van de stad Namen.

Stand met replica aardewerk en textiel (foto: J. Goderis)
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Textielproductie op zijn IJzertijds (foto: J. Goderis)

.
Dame aan stand met replica Romeinse muziekinstrumenten blazend op een soort trompet: een type cornu of
buccina (foto: J. Goderis).
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Daarnaast kregen we een idee hoe Romeinse
en Gallo-Romeinse burgers en militairen in
hun tijd door medici werden verzorgd. Dit
werd toegelicht door Nederlanders, die op
wetenschappelijke manier het gebruik van
allerlei medische instrumenten demonstreerden.
Maar plots … stortvlagen … In de verte
hoorden we het geluid bij het optreden in het
legionairskamp,
maar
we
vluchtten
inderhaast weer de brug over, via de
achterkant van de Briekmolen, richting
tabaksmuseum.

Op de zondag waren tijdens het GalloRomeins weekend talrijke schoolgroepen
aanwezig en telde men (spijts de minder
gunstige weersomstandigheden) toch nog
2000 bezoekers.
Een pluimpje voor de organisatoren van
Viroviacum Romanum met hun tweejaarlijkse
evenement in Wervik. Zo keerde deze
Romeinse stad tot 2750 jaar terug in de tijd.
Zowel de nieuwe locatie als de inhoudelijke
uitwerking zijn vatbaar voor verdere herhaling.

Knippen en schrijven op papyrus (foto: J. Goderis)
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De V.O.B.o.W.-stand op het GRW bemand door Jos Vanackere en Anne-Marie Verschueren (foto: J. Vanackere).
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