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OMD 13 SEPTEMBER 2020 

ROESELARE OP DE 

STADHUISTOREN 

 
Jozef Goderis 

 
_____________________________________________ 
 
 

“Op zondag 13 september, OMD mochten we in 
Roeselare 23 volwassenen en 7 kinderen verwelkomen 

op de toren van het stadhuis in het museum 
ROESARCHEO.” 

 
 

 
Bodemvondsten in 1986 uit het Klein Seminarie onder de vloer van de vroegere bibliotheek 
in de Zuidstraat.  
 
Om 14u konden we, naast 23 volwassenen en 4 kinderen, vooral burgemeester Chris Declercq 
verwelkomen en toelichting geven bij de nieuwe tentoonstelling: bodemvondsten uit het Klein 
Seminarie. Onze burgemeester toonde als oud-leerling van het Klein Seminarie speciale 
interesse voor de gepolijste bijl uit vuursteen uit de Nieuwe Steentijd (Neolithicum), ingezameld 
door een middeleeuwer als curiosum of geluksbrenger. 
 

 

Burgemeester Kris Declercq volgt de toelichting van Jozef Goderis (foto Isabel Depestel) 
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Daarnaast stak hij een en ander op over de aardewerkvondsten van grapen of kookpotten; 
merkwaardige witte kleipijpen met productiecentrum Gouda (een bewijs van economische 
relaties in de 17de eeuw tussen Gouda en Roeselare). Zijn aandacht ging vooral naar de talrijke 
post-middeleeuwse ledervondsten, bestudeerd door expert Jan Moens (UGent): o.m. 
meervoudige zolen, zool van een gespschoen, van een bandschoen en een veterschoen. Ook 
de middeleeuwse ledervondsten o.m. van een trip of puntschoen en een kinderschoentje 
waren blikvangers (zie WAK 103 najaar 2019 p.126-132). In de eerste helft van de 19de eeuw 
(18A) waren in het centrum van Roeselare een 7-tal huidevetters en schoenmakers werkzaam. 
Zij zijn bij naam gekend in de volkstelling van 1814 en de legger van P.C. Popp rond 1844. 
Waarschijnlijk wijzen de ledervondsten van het Klein Seminarie  op de lederbewerking in de 
nabijheid van de Mandel. Voor hun bedrijvigheid hadden ze zeker water vandoen.  
 
Gevonden voorwerpen bij de her-aanleg van de speelplaats van de basisschool in1990 
 
Zie WAK 103 najaar 2019 p.123-125 
 

 

                    kiekenpootpijp                                                                        hoornpijp Muylle à Roulers  

 
Een kiekenpootpijp afkomstig van de Ardennen. Het betreft een ovale of eivormige pijpenkop 
met onderaan de greep van een kiekenpoot; alsook een hoornpijp vervaardigd door Muylle à 
Roulers uit de tweede helft van de 19de eeuw. (19B). Daarnaast een vergiet in groen 
aardewerk met daarbij gevonden oesterschelpen. Een vergiet in gebakken aardewerk dus, 
uit de tijd dat metalen en plastieken vergieten nog niet in gebruik waren. 
 
Pleistocene vondsten uit de kleigroeve van Oekene 
 
Voor wie ze nog niet eerder kon bekijken, was er de unieke gelegenheid om “mammoet en 
dergelijke” uit de kleigroeve van Dumoulin-Brics in Oekene te bezichtigen: de wolharige 
mammoet, de wolharige neushoorn, het wild paard, de steppebizon of oerrund en de bruine 
beer. (zie WAK 72 nov.2011 p.40-56). 
 
Christ Naert, leraar aardrijkskunde in Kortrijk, en woonachtig in Beveren-Roeselare bracht het 
boeiend verhaal van het leven in de late ijstijden van de mammoeten in onze regio, in het 
Wechseliaan, ca 115.000 tot 11.000 jaar geleden. 
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Christ Naert geeft toelichting betreffende de mammoeten in de ijstijden. 

 
Door de corona-crisis konden we vergeleken met vorig jaar, minder bezoekers inschrijven. 
Maar ze daagden toch her en der op vanuit Gits (2), Ingelmunster (1), Koolskamp (2), Kortrijk 
(1), Moorslede (2), Oostende (1), Roeselare (14). In totaal 23 volwassenen en 7 kinderen. 
Toch de moeite waard om deze activiteit te laten doorgaan in deze moeilijke tijden. Een zon-
overgoten zomerse zondag op de drempel van de herfst. 
 

 

Toelichting betreffende mammoeten door Christ Naert (foto’s Jozef Goderis) 
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Ook de jeugd was er bij (foto Isabel Depestel) 
 

 

(foto Isabel Depestel) 
 




