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WERKDAG DAKPANNENOVEN: EEN STOFFIGE BOEL 
VERSLAG VAN ZATERDAG 20 DECEMBER 2014 

 
Willem Hantson 

(RADAR) 
 
 
We schrijven begin jaren ’90 van de 20ste eeuw als leden van de V.O.B.o.W. – WAR de 
restanten van een ovenstructuur voor Gallo-Romeinse dakpannen aantreffen op de 
uitbreiding van het industrieterrein aan de Roeselaarse haven. Deels weggegraven door de 
aanleg van een wegkoffer worden de overblijfselen minutieus verzameld en weggezet voor 
verder onderzoek. 
 
 

 

Afbeelding 1: De opslagplaats van WAR in de kelder van het CVO-gebouw 

 
Ruim 20 jaar later liggen deze vondsten nog 
steeds in de kelders van het CVO in de 
Kokelaarstraat te Roeselare. Leden van de 
V.O.B.o.W. – WAR waren enige tijd geleden 
begonnen met de inventarisatie van het 
materiaal, maar een groot deel dakpan-
fragmenten had de plastiek en jutezakken 
waarin ze destijds verzameld werden nog 
niet verlaten. 
 
De nakende sluiting en verkoop/sloop van 
het CVO-gebouw en het doctoraat van Tim 
Clerbaut (UGent) betreffende het Romeinse 
bouwkeramisch materiaal in Vlaanderen 

brachten deze collectie echter weer onder de 
aandacht. Een volledige (her)inventarisatie 
drong zich op, maar daarvoor diende er 
eerst wat overzicht geschapen te worden. 
 
Op zaterdag 20 december was er heel wat 
bedrijvigheid op het binnenplein van het 
CVO. Kruiwagens vol dakpannen werden 
aan- en afgevoerd van de kelder naar de 
refter om aldaar volgens de opgegraven 
vakken gesorteerd te worden. De vaak deels 
verstorven zakken en de moeilijk leesbare 
opschriften werden zo vervangen door ste-
vigere fruitkratjes met duidelijke labels.  
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Afbeelding 2: Deze berg dakpannen ligt al 20 jaar 
ongeroerd te wachten 

Afbeelding 3: Dit schema diende als basis voor de 
opdeling in vakken en kratten 

 
Wat aanvankelijk als onmogelijk werd 
beschouwd, namelijk om op één dag alle 
dakpannen op deze manier te herschikken, 
is dankzij de enthousiaste inzet van de vele 
vrijwilligers uiteindelijk toch gelukt. Tegen ’s 
avonds stond al het materiaal van de oven 
ordelijk gestapeld terug in de kelder. Het 
echte inventarisatiewerk kan nu van start 
gaan. 
 
De werkdag mag als een voltreffer be-
schouwd worden. Een woord van dank voor 
de vele vrijwilligers is dan ook zeker op z’n 
plaats: bedankt Jef Eloy, Johan Buyse, 
Roland Swaenepoel, Danny Dupon, Sibrecht 
Reniere, Chris De Laet en David Clerbaut 
voor de helpende handen, de interesse en 
de betrokkenheid. Jozef Goderis en zijn 
notitieboekje waren onontbeerlijk om alles 
correct te situeren. Tim Clerbaut en zijn 
ouders zorgden voor de nodige bevoorrading 
met verse koffie, thee en koffiekoeken, wat 
ten zeerste geapprecieerd werd. Ten slotte 

willen we ook CVO-kok Johan Verlinden 
bedanken voor het ter beschikking stellen 
van de refter. 
 

 

Afbeelding 4: Tim Clerbaut, Jef Eloy, David Clerbaut, 
Chris de Laet en Jozef Goderis aan de slag 

 
Binnenkort hoort u ongetwijfeld meer over de 
verdere ontwikkelingen in het dakpanoven-
project. 
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Afbeelding 5: Johan Buyse en Roland Swaenepoel aan de slag 
 
 
 

 

Afbeelding 6: De stoffige boel moet regelmatig bijeengeveegd worden 
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