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Met V.O.B.o.W op zondag 10 februari naar het Jubelparkmuseum
Jozef Goderis
Onze voorjaarsexcursie 2013 telde 16 deelnemers. Wij trokken naar Brussel deels met de
trein, deels met personenwagens. In het Jubelparkmuseum, deel van de Koninklijke Musea
voor Kunst en Geschiedenis, brachten we in de voormiddag een bezoek aan de vaste
opstelling over de tijd van de Merovingers en in de namiddag bezochten we de tijdelijke
expositie „Eeuwenoud Cyprus –wisselwerking van culturen‟.
Voormiddag
In de voormiddag werden we opgewacht
door Alexandra Depoorter, curator van de
Merovingische afdeling, vast V.O.B.o.W.
lid en afkomstig uit Roeselare. We kennen
Alexandra al lang van in haar studententijd
aan de KU Leuven, waar ze een thesis
verdedigde bij Prof. A. Van Doorselaer
over afdrukken en stempels op Romeinse
dakpannen. Later heeft ze gedoctoreerd
aan de VUB bij prof. F. Verhaeghe. Nu is
ze curator van de Merovingische afdeling
in het Jubelparkmuseum.

de 5de tot midden 8ste eeuw de bakermat
van de Frankische koningen. Dit is tevens
de periode waarin de bevolking zich
massaal tot het christendom heeft
bekeerd.
Het traject in deze Merovingische afdeling
werd volledig herdacht en op een logische
en educatieve manier gerenoveerd. Zo
werd de verlichting van de acht graven
van
Harmignies
(Henegouwen),
aangelegd in de vloer van de zaal,
heraangepast.

In 2010 organiseerden we al eens een
excursie richting Marle (Noord Frankrijk)
bij conservator Alain Nice in het Musée
des Temps Babares. Maar we hoeven niet
altijd de grens over te steken om het
Merovingisch erfgoed nader te bekijken.

Funeraire scène uit de Merovingische afdeling
foto: Jozef Goderis

Alexandra Depoorter geeft toelichting.
foto: Jozef Goderis

Vernieuwde museumafdeling
Hier in het Jubelparkmuseum, sedert 2009
gerenoveerd, komen we in contact met
een van de belangrijkste scharnierpunten
uit het verleden. Onze gewesten waren in
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Centraal
in
de
zaal
stelt
een
ledenpoppentafereel een funeraire scène
voor. De kostumering, schoeisel en
bijhorende attributen van de mannequins
zijn replica van bestaande Merovingische
overblijfselen. Heel bijzonder aandacht
werd besteed aan de artisanale activiteiten
van de Merovingers. Hun vakmanschap
komt tot uiting in wapens (franciska,
ijzeren werpbijl, –scramasax , eenzijdig
snijdend houwzwaard), kledingattributen,
mantelspelden, riemen, juwelen, glazen,
biconisch aardewerk, halskettingen in
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amber, parfumflacons en voorwerpen
vervaardigd uit been.
Blikvanger is het afgietsel van de
sarcofaag van Chlodoara, een vrouw uit
een rijke familie, begraven in de kerk van
Amay. De sarcofaag, een unicum in WestEuropa,
wordt
bewaard
op
zijn
oorspronkelijke plaats in de crypte van de
kerk van Amay. Maar het afgietsel in het
Jubelparkmuseum geeft de bezoekers een
goed beeld van het stuk dat versierd is
met een fraai reliëf.

Gids Hendrik Hameeuw
foto: Jozef Goderis

Blij dat zijn naaste familieleden hier
aanwezig waren: Evy zijn partner, haar
zus, Edward hun oudste zoontje en zijn
ouders Ludo en Rita.
Het was niet de eerste keer dat Hendrik
een gelegenheidstentoonstelling voor ons
wilde toelichten: In 2008 leidde hij ons
rond op de expo “Van Gilgamesj tot
Zenobia” met objecten uit de rijke
verzameling van het Nabije Oosten.

Tenslotte is men erin geslaagd om deze
Mervingische zaal weer tot leven te
brengen, hoewel de meeste elementen
verwijzen naar het afsterven van de
Franken. Dit gebeurt onder meer dankzij
het prachtige oeuvre van Gregorz
Rosinski, tekenaar van de befaamde
stripreeks Thorgal.
Dank
We hebben Mevrouw Alexandra Depoorter
hartelijk bedankt om de boeiende
rondleiding. Conservator –curator – cura zorg – curare – zorg dragen. Wie kon
beter dan zij ons op weg zetten op deze
belangwekkende ontdekkingstocht?

Namiddag
Bezoek
aan
de
gelegenheidstentoonstelling “Eeuwenoud Cyprus –
wisselwerking van culturen”. Hier kregen
we
als
gids:
Hendrik
Hameeuw,
assyrioloog, afkomstig van Moorslede en
bestuurslid van de V.O.B.o.W.

Uitleg bij één van de kijkkasten, een blik op de
maritieme impact van Cyprus
foto: Evy Cuypers

De Cyprus –tentoonstelling waarvoor we
ons nu bevonden, bestond uit een drie-tal
luiken:
1. Het begin van de Cyprische
archeologie:
van
schattenjacht
tot
systematische opgravingen; de relatie
Cyprus en België; collecties uit Cyprus,
British museum enz.
2. De geschiedenis van het oude Cyprus
met de geologie en de diverse perioden:
Neolithicum, koper - brons - en ijzertijd en
de hellenistische en Romeinse periodes.
3. Het derde deel ontsluit een reeks
thematische
concepten:
natuurlijke
rijkdommen, havens, scheepvaart en
zeehandel. Talen, schrift, munten en
economische relaties komen eveneens
aan de orde; tal van voorwerpen werpen
een licht op het dagelijkse leven. Veel van
die attributen, toilet artikelen, spiegels,
juwelen duiden op invloeden uit het Nabije
Oosten, Egypte en Mycene. Het betreft
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vooral voorwerpen uit de grafcultuur
waaruit heel wat info over de dodencultus
afleidbaar is. Zo werden handelaars
begraven samen met balansgewichten en
strijdwagens. Naast de grafcultus kwamen
ook de goden en hun verering aan bod.
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Wij hebben Hendrik eveneens bedankt om
zijn boeiende en vlotte uiteenzetting. We
dachten dat dit behoorde tot zijn
dagdagelijkse taken, maar achteraf bleek
dat we van hem op zondag 10 februari de
primeur kregen.
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