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V.U.: Dirk Laporte
Zombeekstraat 25, 9031 Drongen
Uitgiftekantoor 9000 Gent – STAPELPLEIN
ERKENNING: P206758

Behalve recent onderzoek van Onroerend Erfgoed Vlaanderen naar de dakconstructie van de kerk, heeft in het verleden nog geen archeologisch onderzoek plaatsgevonden in en om de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk. Het net
uitgevoerde vooronderzoek heeft dus een eerste inzicht kunnen bieden op
het archeologisch bodemarchief. De proefputten binnen wezen onder andere
op enkele oudere loopniveaus onder het huidige vloeroppervlak, en pakketten puin die vermoedelijk te relateren zijn aan de westelijke uitbreiding van de
kerk. Hieronder bevond zich op 1 m diepte in één van de proefputten een
menselijke begraving. Bij twee van de proefputten binnen de kerk zijn op 30
en 50 cm onder het huidige vloerniveau de kettingmuren in natuursteen aangetroffen.

LID WORDEN/LIDGELD BETALEN:

Gewoon lid

25,00 €

Gewoon lid tot 26 jaar

15,00 €

Gezinslidmaatschap

30,00 €

Erelid

min. 100,00 €

Alle bedragen zijn over te maken op volgend rekeningnummer:
IBAN: BE57 4412 0720 0135
BIC: KREDBEBB
van de GVSALM, p.a. Brouwersstraat 16, B-9000 Gent
Voor alle inlichtingen over activiteiten kan u terecht op de
GVSALM-telefoon:
p.a. Georges Antheunis
elke dag van 9u tot 10u , 09/266.57.71
of bij Guido Deseijn: 0469/73.66.86

www.gvsalm.be
info@gvsalm.be
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Buiten de kerk zijn, zoals verwacht, restanten van begravingen aangesneden. Hierbij gaat het aan de zuidoostelijke zijde van de kerk om grafkelders
die op enkele tientallen centimeters diepte zichtbaar werden. Aan de noordoostzijde van de kerk zijn op een diepte vanaf ca. 1 m onder het huidige
maaiveldniveau tot op 1,8 m diepte, resten van (kist)begravingen aangetroffen. De recentste van de ontdekte begravingen dateren vermoedelijk uit de
19de-begin 20ste eeuw. De datering van de dieper gelegen skeletten kon op
basis van het vooronderzoek nog niet bepaald worden.
Het vooronderzoek maakt duidelijk dat de aanleg van de verwarmingsinstallatie waardevolle archeologische resten kan verstoren. Een verdere archeologische opvolging van deze zones zal dan ook noodzakelijk zijn.
Ondertussen wordt er alles aan gedaan om de nieuwe reeks erfgoedmemo’s
in 2019 aan u te presenteren. Aan volgende erfgoedmemo’s wordt momenteel de laatste hand gelegd: nr. 93: Woning De Somviele (Julie Verhelst); nr.
94: Gaten, dammen en rabotten in Gent (Frank Gelaude); nr. 95: De voormalige porseleinwinkel Vanhoecke (Daan Declercq); nr. 96: Archeologisch onderzoek in de Veldstraat (Tomas Bradt); nr. 97: Havenkranen in Gent (Marc
Pinte & Kathleen Moerman); nr. 98: De monumenten van Gent gezien door
de lens van de bezetter (1917-1918) (Pieter-Jan Lachaert).
Marie-Anne Bru & Daphné Veraart
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op het perceel. Omwille van de ligging en de historiek van de locatie zal een
vlakdekkende opgraving dan ook noodzakelijk zijn, voorafgaand aan de
bouw van de nieuwe vleugel.
In het kader van de aanleg van een nieuw verwarmingssysteem in de kerk
van Mariakerke, is door Stadsarcheologie Gent een archeologisch vooronderzoek binnen en buiten de kerk uitgevoerd in zeven proefputten. Het doel
was om enerzijds de locatie van de kettingmuren vast te stellen zodat de aan
te leggen leidingen hierop afgestemd kunnen worden. Anderzijds is dit onderzoek uitgevoerd om een correcte inschatting te kunnen maken van het
nog aanwezige archeologisch bodemarchief.
De kerk van Mariakerke bevindt zich topografisch op het hoogste punt binnen het omgevende landschap. Kerkrechtelijk zou Mariakerke al van in de
10de eeuw onder het patronaat van de Sint-Pietersabdij ressorteren, maar
materiële sporen van een kapel of kerk ouder dan de 13de eeuw zijn niet
gekend.
De kerk is in het verleden verschillende malen gerestaureerd en uitgebreid.
De onderdelen in Doornikse kalksteen verwijzen nog naar een middeleeuwse
kerk die wellicht tot een 13de-eeuwse driebeukige kerk met recht afgesloten
koor en zonder transept terug te brengen is. In de loop van de 17de-eeuw
zijn verschillende ingrepen
uitgevoerd in de geest van
de Contrareformatie en de
barokke architectuur waarbij de basilicale opbouw
vervangen werd door een
driebeukige halstructuur.
Zoals de kerk zich vandaag voordoet is ze vooral
het resultaat van ingrijpende renovatie- en uitbreidingswerken in de jaren
1871-1892 waarbij de benedenkerk in westelijke
richting met twee traveeën
werd uitgebreid en afgewerkt met een nieuwe westgevel. Hierbij werden de
17de-eeuwse elementen verwijderd. In deze fase zijn ook de doopkapel en
sacristie toegevoegd, alsook de nieuwe omheiningsmuur met afroephuisje in
de noordoosthoek. De eerste ontwerpen voor de begraafplaats in het zuiden
dateren eveneens uit deze periode, en zijn een opvallende getuigenis van de
toen in Gent spelende ontwikkelingen waarbij Mariakerke symbool stond
voor het katholieke reveil.
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ACTIVITEITENKALENDER
Donderdag 24 januari 2019
Raveschotlezing
Meer info in dit Profiel
Donderdag 28 maart 2019
Kruiwagen XXXIII
Meer info in het volgende Profiel

HERNIEUWING LIDMAATSCHAP 2019
Nogmaals een warme oproep om je lidmaatschap te vernieuwen voor 2019.
Je kan digitaal overschrijven of bijgaand stortingsformulier
gebruiken, met vermelding: LIDGELD 2019.
De tarieven blijven onveranderd. Wel is er een nieuw bijkomend tarief voor leden onder de 26 jaar.
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NIEUWJAARSWENSEN 2019
Beste GVSALM-leden en sympathisanten,
In naam van de Raad van Bestuur van de GVSALM willen wij u, uw familie en
iedereen die u dierbaar is het allerbeste wensen voor het komende jaar. Wij
hopen dat 2019 u geluk, vreugde, avontuur, creativiteit, werkgenot en vooral
een goede gezondheid mag brengen. Samen met u hopen we dat 2019 voorspoedig en vredevol mag verlopen. Wij schrijven deze nieuwjaarsbrief op een
ogenblik dat het nieuwe college van burgemeester en schepenen nog in constructie is. We hopen dat archeologie en monumentenzorg of erfgoedzorg in
het algemeen voldoende aandacht en middelen krijgt in de nieuwe beleidsploeg. Wij hopen dat het recente nieuws om de zeer waardevolle SintAnnakerk te herbestemmen tot supermarkt Delhaize geen voorafspiegeling
wordt van het nieuwe beleid… Sacrale topmonumenten moeten met respect
behandeld worden en niet louter bekeken worden als een beschikbare oppervlakte voor commerciële activiteiten en doeleinden.

der de huidige School van Toen vooraleer over te gaan in het huidige tracé
van de Oude Houtlei. De Drabstraat leidt van de voormalige Leiehaven,
langs het tracé van de middeleeuwse handelsas Brugge-Keulen, naar één
van de voormalige stadspoorten (Torrepoort), te situeren aan de huidige
Poel.

De resultaten van de archeologische en monumentenzorgwerkzaamheden
van het afgelopen jaar ogen opnieuw indrukwekkend. We verwijzen hiervoor
naar de rubriek ‘Op de chantier’ in het tweemaandelijkse informatieblad ‘Het
Profiel’ van het afgelopen jaar. We bedanken uitdrukkelijk Marie-Anne Bru,
Veerle Vercauteren en Tamara Rogiest voor het updaten van de onroerende
erfgoedactualiteit.
Gent groeit nog steeds wat impliceert dat er ook op regelmatige basis nieuwbouw bijkomt. Deze nieuwbouwprojecten worden steeds zeer nauwkeurig
naar de waarden van de bestaande architectuur afgewogen. Het is opmerkelijk dat de afgelopen jaren ook veel meer waardevolle nieuwbouwprojecten
het stadsbeeld aanvullen en verrijken en er staan nog diverse grote projecten
op til. Het stadsbestuur stelde daarom eind 2017, een stadsbouwmeester
aan. Samen met de stedelijke diensten en de kwaliteitskamer ziet de stadsbouwmeester erop toe dat er een gezond evenwicht blijft bestaan tussen de
historische architectuur, de stedenbouwkundige-, hedendaagse architectuuren de mobiliteitsontwikkelingen.
In 2018 heeft de GVSALM activiteiten georganiseerd die alle aspecten van
het onroerend erfgoed (zowel archeologie, monumenten- en landschapszorg)
behandelden. Het aantal leden is een beetje verminderd en de Raad van Bestuur wil de komende maanden nagaan hoe een jonger publiek kan aangetrokken worden. De afgelopen jaren werd de verjonging van de Raad van
Bestuur verder doorgetrokken: de functies van voorzitter en ondervoorzitter
bleven ongewijzigd. De functies van penningmeester en secretaris even4

Het projectgebied ligt ingesloten in een bouwblok waarvan er verschillende
omliggende panden gekend zijn als voormalige middeleeuwse Stenen (zoals
het beschermde Huis Deleu, Drabstraat 12 en het Hotel De Coninck, Jan
Breydelstraat 5-7). Deze middeleeuwse patriciërswoningen, opgetrokken in
Doornikse kalksteen zijn momenteel veelal bewaard als grote kelderruimtes
onderverdeeld met zuilen. Het projectgebied zelf, hoewel tot in de 20ste
eeuw dicht bebouwd, start zijn bouwgeschiedenis zeker als erf van één van
de omliggende Stenen, of zelfs als een Steen tussen de andere Stenen. De
vraag is in hoe ver de latere bebouwing deze middeleeuwse (en misschien
oudere) sporen heeft bestendigd in de latere constructies.
De eerste resultaten leren dat aan de straatzijde de laatste fase van bewoning nog rechtstreeks onder het huidige loopvlak bewaard zit met de aanwezigheid van kelders, muren en vloeren. Op een lager niveau, ca. 1 m diep,
kwamen de restanten van een muur in natuursteen aan het licht, die verband moet houden met de middeleeuwse bebouwing rondom rond en
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OP DE CHANTIER
Het einde van het jaar is in zicht, het nieuwe loert al om de hoek. Wie had
gedacht dat deze overgang bij Stadsarcheologie Gent op het gemak ging
gebeuren, is bedrogen uitgekomen.
In het kader van heel wat in 2019, of zelfs verder in de tijd, op stapel staande
bouwprojecten; de heraanleg van wegen inclusief nieuwe rioleringen, alsook
de inrichting van nieuwe parken en groenzones, worden in De Zwarte Doos
momenteel verschillende archeologienota’s voorbereid, afgewerkt of op dit
eigenste moment opgeladen in het loket van het agentschap Onroerend Erfgoed. Deze archeologienota’s variëren in opmaak van loutere bureaustudies
tot lijvige dossiers met een programma van maatregelen waarbij in de toekomst nog archeologisch onderzoek nodig zal zijn.
Tegelijk stonden in de maanden november-december twee archeologische
onderzoeken op de agenda. Enerzijds werd in de Drabstraat, naar aanleiding van de geplande nieuwbouw voor het Design Museum, daar waar momenteel de befaamde WC-rol staat, een vooronderzoek georganiseerd. Anderzijds werd voor het eerst binnen en buiten de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk in Mariakerke een archeologisch onderzoek georganiseerd.
De nieuw te bouwen museumvleugel in de Drabstraat kadert in een grondige
transformatie voor het Design Museum Gent. De nieuwbouw zal de reeds
bestaande gebouwen van het museum aan elkaar linken, meer ruimte bieden voor een aantal nieuwe functies en horeca en de toegankelijkheid van
het museum verbeteren. Via een Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester werden onlangs vijf teams geselecteerd die nu een ontwerp voor deze
nieuwe vleugel zullen opmaken. De geplande bouwwerken van een nieuwe
museumvleugel zullen alle nog aanwezige archeologische sporen vernietigen. Door middel van zes proefputten verspreid over het perceel, werd een
eerste inkijk verkregen in deze sporen en hun bewaringstoestand. Met dit
vooronderzoek werd dan ook gepoogd de archeologisch relevante zones af
te bakenen in het vlak alsook in de diepte.
De locatie van de Drabstraat bevindt zich net binnen de 12de-eeuwse stadsomwalling, waarbij de gegraven Houtlei de watergordel rond de stad in deze
zone vervolledigde. Deze Houtlei sloot aan op de Leie en liep ten noorden
van de projectzone ter hoogte van het voormalige Hotel De Coninck (nu Design Museum) over de percelen aan de Burgstraat-Perkamentstraat en on16

eens. De Raad van Bestuur werd het afgelopen jaar uitgebreid met historicus
Daan Declercq, werkzaam op het Agentschap Onroerend Erfgoed waar hij
beschermingsdossiers opstelt en historicus Pieter-Jan Lachaert, stadsarchivaris. Op die manier is er nu een gezonde mix tussen ervaren erfgoedzorgers en jong opkomend talent.
Ik wil alle leden van de Raad van het Bestuur nog maar eens bedanken voor
hun inzet en enthousiasme. In het bijzonder wil ik onze penningmeester, Dirk
Boncquet, uitdrukkelijk bedanken voor het vele, weinig boeiende administratieve werk dat hij de afgelopen twee jaren heeft verricht. Nu we onze vergaderingen niet meer kunnen organiseren in hôtel D’Hane-Steenhuyse hebben
we een nieuwe, rustige stek gevonden op de eerste verdieping van het Van
Crombrugghe genootschap. De vergaderingen van de Raad van Bestuur
worden doorgaans door de meeste leden bijgewoond, de sfeer is constructief
en opperbest en dit leidt tot diverse initiatieven die onze leden zeker kunnen
bekoren. Het is een plezier om van deze vereniging voorzitter te mogen zijn !
Zoals u weet is de website van de GVSALM operationeel (http://
www.gvsalm.be). Naast de agenda van de geplande activiteiten zijn ook alle
oude nummers van Stadsarcheologie op de website beschikbaar. De nieuwe
rubriek ‘onbekend of verborgen erfgoed in Gent’ die vorig jaar was aangekondigd heeft enige vertraging opgelopen maar wordt zeker begin 2019 opgestart op de website. We denken hierbij aan het Sint-Gerardusschooltje, als
één van de enige overgebleven gebouwen van de Wereldtentoonstelling van
Gent, Cinemazaal Agora met zijn prachtige tegeltableaus, muurresten van de
Braempoort, onbekende binnengebieden in bouwblokken, koetshuizen, paardenstallen…enz. Iedereen die onbekend of verborgen erfgoed kent in Gent
en deelgemeenten mag dit melden.
Het informatieblad ‘Het Profiel’ wordt reeds vanaf september 2013 in kleur
uitgegeven en sindsdien kan het rekenen op heel veel positieve reacties. ‘Het
Profiel’ wordt nu als een precieus boekje bijgehouden. Ook in 2019 zullen er
5 nummers verschijnen met onze activiteiten en erfgoedactualiteit van Gent.
De zes nieuwe erfgoedmemo’s van 2018 worden pas op de Raveschotlezing
van 24 januari verdeeld. Voor 2019 voorzien we uiteraard een nieuwe reeks
erfgoedmemo’s ( nrs. 99 tot 104). Het opbergdoosje voor de erfgoedmemo’s
-met een mooiere naam foedraal genoemd- was vanaf begin 2014 beschikbaar en is nog steeds verkrijgbaar in De Zwarte Doos. Leden kunnen het
aankopen tegen 5 euro het stuk. Elk doosje biedt ruimte aan 60 erfgoedmemo’s. Door het foedraal worden de erfgoedmemo’s gemakkelijker geklasseerd en passen ze beter in je boekenkast. In november kwam het boek’ Archeologisch onderzoek in Gent 2018’ uit. In 2019 wordt er gewerkt aan een
5

nieuwe uitgave vol archeologisch en bouwhistorisch onderzoek. We willen de
archeologische equipe bedanken voor hun doorgedreven inzet om dit jaarboek telkens opnieuw op te maken en uit te geven.
Sedert verschillende jaren maakten we voor onze lezingen regelmatig gebruik
van de cultuurkapel Sint-Vincent aan de Sint-Antoniuskaai. Het iets oudere
publiek vond de weg minder gemakkelijk naar de cultuurkapel door de excentrische ligging en beperkt openbaar vervoer. Daarom zijn we op zoek gegaan
naar een meer centraal gelegen locatie waar we de Kruiwagen, maar ook
andere activiteiten kunnen organiseren. We denken dat het Sint-Baafshuis
met de zaal Van der Noot een zeer goed alternatief is. In ieder geval waren er
bij de laatste Kruiwagen op 6 november veel meer aanwezigen dan bij de
voorgaande edities. De kruiwagenformule van vier onderwerpen per avond,
met telkens andere sprekers die een recent onderzoek toelichten en visueel
illustreren blijft duidelijk zijn deugdelijkheid bewijzen. Voor wie op de hoogte
wil blijven van de archeologische, bouwhistorische en restauratieactualiteit in
Gent zijn deze lezingen een absolute must.
Van 27 april tot 1 mei ging de jaarlijkse studiereis door rond archeologie, museologie, monumentenzorg en industrieel erfgoed naar Noord- Engeland. De
50 deelnemers konden in een korte tijdspanne de meest interessante sites
bezoeken. De organisatie en leiding berustte opnieuw bij de onvermoeibare
Guido Deseyn. Op 29 september organiseerden we onze thematocht in de
wijk Ekkergem. Het werd een interessante excursie waarbij menig GVSALMlid waardevolle plekken ontdekte waar hij/zij voorheen nooit was geweest. Op
27 oktober volgde een zeer interessant werfbezoek aan de voormalige norbertijnenabdij van Drongen onder leiding van Veerle Vercauteren, Dirk Boncquet en Eva Van Nuffel. Op 30 november was er de expertenjury voor de
Gentse monumentenprijs en op 14 december de publieksjury. Een uitgebreid
verslag vindt u verder in dit Profiel. Net als drie jaar terug valt het op dat de
keuze van de experten heel sterk gelijk loopt met de keuze van het ruimere
publiek, wat bewijst dat de GVSALM-leden een kennerspubliek zijn. De boeiende selectie opgemaakt door Veerle Vercauteren en Tamara Rogiest, geeft
een prachtig beeld van welke private en openbare gebouwen de afgelopen
drie jaren op voortreffelijke wijze werden gerestaureerd, gerenoveerd of herbestemd. We willen hierbij alle eigenaars en ontwerpers bedanken voor hun
inzet om Gent nog mooier te maken.
De geplande activiteiten voor 2019 zien er als volgt uit: er zijn opnieuw twee
lezingenreeksen ‘Kruiwagen’ voorzien. We proberen in mei of juni zeker een
werfbezoek te organiseren, mogelijk het begijnhof van Sint-Amandsberg.
Guido Deseyn organiseert opnieuw een vijfdaagse studiereis van 1 tot 5 mei
naar Nederland. Deze keer gaat hij vooral op zoek naar de progressieve architectuur uit de eerste helft van de 20ste- eeuw en naar typisch Nederlands
industrieel erfgoed: molens en gemalen. Deze studiereis is, zoals gewoonlijk,
6

(STAM), Georges Antheunis (Stadsarcheologie Gent) en fotograaf Michiel
Hendryckx. Ter voorbereiding van dit boek ondergingen de foto’s in 2018 een
conservatiebehandeling door fotorestaurator Herman Maes. Omdat het om
een Topstuk gaat, kreeg deze conservatie de steun van de Vlaamse overheid.
Met deze publicatie ontsluit Archief Gent opnieuw een belangrijk onderdeel
van haar rijke collecties. Naast het boek komen er ook een erfgoedapp, een
tentoonstelling in Bibliotheek De Krook (in januari 2019), de publicatie van
alle originele beelden op de Beeldbank van de stad Gent (http://
beeldbank.stad.gent) en diverse voordrachten in binnen- en buitenland.
Partners
Deze publicatie is een realisatie van Uitgeverij Hannibal, Archief Gent (Stad
en OCMW Gent) en Michiel Hendryckx, in samenwerking met Stadsarcheologie Gent (Stad Gent), STAM, het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK, Brussel), de Universiteitsbibliotheek Gent en fotorestaurator Herman Maes, met de financiële en logistieke steun van de Vlaamse Overheid,
het Vredeshuis (Stad Gent), GOF (de vriendenkring van Archief Gent) en de
Koninklijke Letterkundige Vereniging ‘Club des Nobles’ (Hotel Falligan).
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Met deze nieuwe uitgave van het Kriegsalbum worden de beelden, ruim honderd jaar na hun eerste verschijningsdatum, opnieuw getoond. Waar ze destijds vooral als souvenir voor de Duitse militairen en als propaganda voor het
thuisfront waren bedoeld, worden ze nu echter in hun juiste context geplaatst
door een uitgebreide historische inleiding. Die schetst een levendig portret
van het dagelijks leven in bezet Gent, documenteert de rol van de stad als
hoofdplaats van het etappegebied en belicht de ontstaans- en bewaringsgeschiedenis van het Kriegsalbum als beeldcollectie.
Naast het eigenlijke Kriegsalbum toont het boek ook, vaak onbekend, Duits
beeldmateriaal uit openbare en private collecties, zoals de Duitse negatieven
(1917-1918) in het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) en de
belangrijke privécollectie Denis Pieters.

vrij snel na de bekendmaking volzet.
Het onderwerp voor de thematocht die traditioneel eind september - begin
oktober plaats vindt, ligt nog niet vast. Wij zijn ervan overtuigd dat wij u opnieuw mogen aantreffen op één of meerdere erfgoedactiviteiten die wij in het
komende jaar zullen organiseren. Mogen wij u daarom vragen uw lidmaatschap voor 2019 snel te vernieuwen.
De ledenbijdrage blijft gehandhaafd op 25 euro voor een gewoon lidmaatschap en 30 euro voor een gezinslidmaatschap. Nieuw is dat we jongeren
willen aanmoedigen om lid te worden. Daarom is er tot 26 jaar een speciaal
tarief voorzien van 15 euro. Alle lezingen, de thematocht en het werfbezoek
worden gratis aangeboden, idem de erfgoedmemo’s. Tot op de 22ste Raveschotlezing en de daarop volgende nieuwjaarsreceptie op donderdag 24 januari ! (zie verder in dit Profiel).

Herdenking einde Eerste Wereldoorlog
Dirk Laporte, voorzitter GVSALM
Deze uitgave past in een hele reeks activiteiten, in Gent, in Vlaanderen en
wereldwijd, naar aanleiding van het einde van de Eerste Wereldoorlog. In
2018 strijdt Gent meer dan ooit voor Vrede. “Gent 2014–2018, strijd mee voor
vrede”, is het Gentse themajaar dat het belang van vrede onder de aandacht
brengt. Op deze wijze gedenkt Gent het einde van de Eerste Wereldoorlog
honderd jaar geleden en richt het de blik hoopvol op een betere toekomst met
nooit meer oorlog. De bezetting door een vijandelijke macht blijft helaas bijzonder actueel. Het menselijk lijden dat dit teweeg brengt is moeilijk onder
woorden te brengen. Dat er honderd jaar geleden anderhalf miljoen Belgen
naar de buurlanden vluchtten, lijkt vaak vergeten als we het vandaag over ‘de
vluchtelingen’ hebben. Van de ene dag op de andere werden burgers, boeren
en arbeiders van de medemenselijkheid van anderen afhankelijk. Een WestVlaamse boerin liet na de oorlog optekenen: “Ik ben daarvoor soms kwaad
geweest als ze zegden ‘vluchteling’. ’t Was precies een rare naam. Je kunt
het niet helpen, je zijt geruïneerd en ze spreken dan nog van ‘vluchteling’...
We waren niemand meer”.
Topstuk Archief Gent
Archief Gent, de nieuwe naam voor de fusie van het vroegere Stadsarchief
Gent en Archief OCMW Gent, draagt met de realisatie van voorliggend boek
ook haar steentje bij aan de vredescampagne. Het Archief presenteert hier
een heus Topstuk uit haar collectie: de foto’s die werden gebruikt voor de
realisatie van het Kriegsalbum von Gent in 1916 (Archief Gent, MA_XII_19).
In 2014 werden deze foto’s door de Vlaamse overheid toegevoegd aan de
Topstukkenlijst van de Vlaamse Gemeenschap. Voor de uitwerking van dit
fotoboek werkte het team van Archief Gent samen met Maria De Waele
14

Te koop: Archeologisch onderzoek in Gent nr. 8
Het achtste volume van Archeologisch onderzoek in Gent is zoals in
het vorig profiel aangegeven te koop in De Zwarte Doos, de Stadswinkel, het STAM en de Sint-Pietersabdij. Deze editie verzamelt, zoals de
vorige jaargangen, opnieuw de resultaten van klein- en grootschalig
archeologisch onderzoek in Gent en haar deelgemeenten.
In deze uitgave wordt een vogelvlucht gemaakt over Gent en dit doorheen verschillende archeologische en historische perioden. Het boek
bevat zowel uitgebreid uitgewerkte sites (Sint-Jansvest, Bisdomplein,
Schepenhuisstraat, Burgstraat, …) met een archeologische, historische, landschappelijke of bouwhistorische inslag, als beperktere
vondstmeldingen die als een soort van voorproefje kunnen dienen voor
later onderzoek.
De realisatie van het boek was ook deze keer mogelijk dank zij de
goede samenwerking tussen de Stad Gent (Stadsarcheologie Gent) en
de vriendenkring Gentse Vereniging voor Stad, Archeologie, Landschap, Monument vzw (GVSALM).
Praktisch:
Archeologisch onderzoek in Gent, nr. 8 is te koop aan 25 euro in: De
Zwarte Doos, de Stadswinkel, het STAM en de Sint-Pietersabdij.
GVSALM-leden betalen in De Zwarte Doos 20 euro.
De voorgaande edities zijn ook nog steeds te koop voor 20 euro per
stuk.
7

VERSLAG UITREIKING GENTSE MONUMENTENPRIJS 2018

KRIEGSALBUM

Driejaarlijkse Monumentenprijs van de Gentse Vereniging
voor Stad, Archeologie, Landschap, Monument (GVSALM).
Na de succesvolle eerste editie in 2015 werd dit najaar de tweede Gentse
Monumentenprijs georganiseerd. Met deze driejaarlijkse prijs wil onze vereniging de geslaagde renovaties, restauraties, herbestemmingen of de herinrichting van een historische tuin, park of plein, bekronen. Zowel een vakjury
als een publieksjury koos een winnaar in de categorie ‘eigendommen van
particuliere of private rechtspersonen’ aan wie een prijs van 1000 euro werd
geschonken. Ook in de categorie ‘openbare besturen of publieke rechtspersonen’ kozen de jury’s laureaten die een eervolle vermelding kregen.
Op 30 november 2018 kwam de vakjury bij elkaar en werden er twintig projecten voorgesteld die eerder geselecteerd werden door de Dienst Monumentenzorg van de Stad Gent. Deze jury bestond uit leden van de Raad van
Bestuur van de GVSALM, uitgebreid met externe leden uit verschillende stedelijke diensten onroerend erfgoed in Vlaanderen, met name Christophe
Deschaumes (Brugge), Sofie Stevens (Mechelen) en Vicky van der
Meynsbrugge (Antwerpen). De vakjury koos winnaars en opvolgers in beide
categorieën maar selecteerde ook tien projecten in de categorie
‘eigendommen van particuliere of private rechtspersonen’ die aan de publieksjury zouden worden voorgesteld.
Op 14 december 2018 was het dan zover. In het Sint-Baafshuis, een van de
winnaars van de monumentenprijseditie in 2015, verzamelden GVSALMleden, bouwheren en ontwerpers voor de publieksjury maar ook en vooral
voor de prijsuitreiking. Na de deskundige uiteenzetting door Veerle Vercauteren en Tamara
Rogiest van de
Dienst Monumentenzorg brachten
de aanwezigen
hun stem uit.
Meteen daarna
volgde de telling
van de stembiljetten waarna de
winnaars werden
bekend gemaakt
tijdens de receptie in de hal van
het
SintBaafshuis.
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Kriegsalbum. Bezet Gent in de Eerste Wereldoorlog door een Duitse
lens
Selectie Michiel Hendryckx
Met bijdragen van Maria De Waele, Guy Dupont, Georges Antheunis, Storm
Calle, Pieter-Jan Lachaert en Herman Maes
Een uitgave van uitgeverij Hannibal en Archief Gent, 2018.
Te koop in De Zwarte Doos aan 29,95 euro
Het Kriegsalbum von Gent, een fotoalbum over Gent tijdens de Eerste Wereldoorlog, werd gemaakt door het Duitse bezettingsleger en uitgegeven in
1916. De foto’s tonen een kunstmatig en opgepoetst beeld van de stad, dat
sterk contrasteert met de reële oorlogservaringen van de Gentse inwoners en
de Duitse soldaten die er verbleven. De originele foto’s worden samen met
andere beelden uit het fotoarchief van het Duitse Vierde Leger bewaard door
Archief Gent. De collectie is door de Vlaamse Overheid erkend als Topstuk.
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de ontwikkeling van middeleeuwse landschappen en nederzettingen en dit in
relatie tot de sociale processen en strategieën. Een bijzondere aandacht
hierbij gaat naar de periode tussen de Franken en de feodale tijd.
Prof. Dr. Dries Tys is voorzitter van de Medieval Europe Research Community waarin de samenwerking wordt bewerkstelligd tussen archeologen binnen
en buiten Europa. Hij is vice-voorzitter van de Society for Medieval Archaeology en lid van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed.
Tevens participeert hij aan verschillende wetenschappelijke projecten zoals
o.a. MEDEA, een open source databank voor metaaldetectievondsten en het
pas opgerichte CRUMBEL (Cremations, Urns and Mobility - Ancient Population Dynamics in Belgium) een interdisciplinaire samenwerking tussen universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen in het kader van crematiegraven van het Neolithicum tot de vroege middeleeuwen.

Kaart van Braun &
Hogenberg, 1575
(copyright Universiteit
Gent)

Net zoals in 2015 bleek de publieksjury dezelfde goede smaak te hebben als
de vakjury: beide jury’s kozen dezelfde winnaar en eerste opvolger in de categorie eigendommen van particuliere of private rechtspersonen én in de categorie openbare besturen of publieke rechtspersonen.
De grote winnaar in de categorie eigendommen van particuliere of private rechtspersonen werd Zonnestraat 6-8, in eigendom van Vastned Retail
Belgium en met als architect
KARUUR architecten. Dit warenhuis werd lange tijd niet naar waarde geschat omdat verschillende
kleinere handelszaken de nog aanwezig erfgoedelementen camoufleerden. De succesvolle restauratie, met onder andere de reconstructie van de voorgevel en het
herstel van het prachtige interieur,
toont hoe ook handelaars en ondernemers positief kunnen omgaan
met erfgoed in functie van hun bedrijf.

Zonnestraat 6- 8: voorgevel en interieur

Praktische informatie:
24 januari 20h00 in het Gravensteen, Sint-Veerleplein 11.
Toegang gratis, inschrijven niet nodig.
Moeilijk toegankelijk voor minder mobiele mensen.
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De tweede prijs ging naar Brugsesteenweg 5-7 van bouwheren fam. Vandeweghe-Van Parijs. Het kleurrijke pand van Geo Henderick uit 1907 was volledig onherkenbaar geworden in het straatbeeld. De gedrevenheid van de eigenaars leidde tot een duurzame restauratie onder leiding van architect Sabine Okkerse: een voorbeeld voor veel andere panden in Gent die doorheen
de jaren sterk verbouwd zijn en volgens sommigen beter vervangen kunnen
worden dan gerenoveerd. De vakjury zette Houtbriel 18 op de derde plaats:
een restauratie en herbestemming van een 18de- eeuws burgerhuis tot hotel
door Ganda Consulting. Dit project bestond niet uit een zware verbouwing
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maar wel een kwalitatieve herinrichting met oog voor de authenticiteit van
het gebouw. De publieksjury koos als derde project Tolhuislaan 157, een
pand van Emile De Nil dat onder andere met stabiliteitsproblemen kampte.
Bouwheer en architect Bert Goetvinck NET-architectuur gaf de woning echter een nieuwe toekomst, met respect voor de nog aanwezig erfgoedelementen werd het pand volledig gerestaureerd en voorzien van een nieuwe achterbouw.
In de categorie openbare besturen of publieke rechtspersonen bekroonden de jury’s Jozef Plateaustraat 22 (fase 3,4 en 5) van Universiteit Gent
met architect Arch & Teco als winnaar: een allesomvattende restauratie
waarbij telkens een hoge detailleringsgraad werd nagestreefd. Een blikvanger is de overdekte koer die er voorheen vuil en verwaarloosd bij lag. Graslei
14, beter bekend als het Huis van de Vrije Schippers, volgde op de tweede
plaats. Het pand van North Sea Port werd onder leiding van CallebautArchitecten duurzaam gerestaureerd. Met deze restauratie werd niet alleen
het verhaal en de historiek van het pand eer aan gedaan, maar werd het
schippershuis ook deels toegankelijk gemaakt voor het grote publiek. De
vakjury gaf de laatste eervolle vermelding aan de Pontbrug van Stad Gent in
Drongen. De publieksjury bekroonde echter alle drie overige projecten met
een gelijk aantal stemmen, waardoor zowel de Pontbrug (KARUUR architecten) als de Sint-Bernadetteschool in Sint-Amandsberg (Stad Gent) en de
Rozier 9 van Universiteit Gent (architecten Robbrecht en Daem i.s.m. SUM
en BARO) op de derde plaats eindigden.
De voorzitter en de bestuursleden feliciteerden de laureaten en overhandigden de prijzen. Voorzitter Dirk Laporte
sloot de avond af met de wijze woorden
dat alle projecten die geselecteerd werden voor de monumentenprijs de facto
reeds winnaars zijn vanwege hun inzet
en inspanningen voor het Gentse erfgoed. De GVSALM wenst dan ook nogmaals alle deelnemers en winnaars van
harte te bedanken voor de meer dan
geslaagde realisaties van de afgelopen
jaren.

RAVESCHOTLEZING 2019:
Feestelijke start van het archeologisch jaar
Op donderdag 24 januari 2019 om 20h00 kan u genieten van de jaarlijkse
Raveschotlezing. Dit jaar is de gastspreker Prof. Dr. Dries Tys die een inkijk
zal geven in de ontwikkeling van het vroegmiddeleeuwse Gent en de rol van
de vergadering van de vrije mannen in dit proces. Deze boeiende uiteenzetting is ineens ook de feestelijke start van het nieuwe archeologische jaar. De
toegang is gratis, inschrijven is niet nodig.
Het programma voor deze avond bestaat uit:


Een stadsarcheologisch welkom en een inleiding tot de lezing
Gunter Stoops, Stadsarcheologie Gent



Cultus, bestuur en handel en de dynamiek van Gent als 'Centrale
Plaats'
Prof. Dr. Dries Tys, Hoofddocent Medieval Archaeology, Vrije Universiteit Brussel

In de discussie rond de ontwikkeling van vroegmiddeleeuwse handel en de
verklaring van het ontstaan van middeleeuwse steden wordt meer en meer
aandacht geschonken aan het belang van het proces van 'assembly'. Met
deze term wordt het samenkomen van de mensen bedoeld en dit in het kader van de typische (vroeg)middeleeuwse vergadering van de vrije mannen
die instonden voor bestuur, rechtspraak én ritualiteit. In dat kader wordt ook
de ontwikkeling van het vroegmiddeleeuwse Gent herbekeken, als één van
de plaatsen waar reeds heel vroege informatie voor handen is over zo’n assembly-plaats en -moment. Markt en ritualiteit hebben ook in Gent nauwe
banden, en dat blijkt uit het verhaal van de koopman en de gouden kelk van
Sint-Baafs, waarmee de avond zal begonnen worden.


Receptie

De spreker:
Professor Dr. Dries Tys doctoreerde aan de VUB in 2003 met een dissertatie over het middeleeuwse landschap in de Kustvlakte. Sinds 2005 is hij lector Middeleeuwse Archeologie aan de VUB, waar hij eveneens hoofd was
van het Departement Kunstwetenschappen en Archeologie.

Steffi Coppens

Jozef Plateaustraat 22, overdekte koer
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Zijn kennisgebied situeert zich voornamelijk op het vlak van de middeleeuwse archeologie en de landschapsarcheologie. Zijn onderzoek focust zich op
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