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door Meulestede, een dorp dat zeker reeds in 1223 wordt vermeld. Op kaartmateriaal, zowel een uittreksel uit een figuratieve kaart van Charles Horenbault (1648), Ferraris (1778) als de Atlas van de Buurtwegen (1840) is hier
bebouwing te zien. Het toponiem Meulestede komt voor het eerst voor omstreeks 1212 en verwijst naar een nederzetting bij een molen. De ‘kop van
Meulestede’ is onderdeel van een volledige zone die gelegen is op een droge
hogere rug, tussen voornamelijk natte gebieden en kan daardoor reeds oudere bewoning gekend hebben. Oudere vondsten in de omgeving zijn gekend.
De nabijheid van de voormalige Riet- of Grijtgracht, een oude Leie-arm was
een bepalende factor vanaf de middeleeuwen voor de grens tussen het gebied met Gentse jurisdictie en buitengebied. Het verkennende vooronderzoek
is nodig om eventuele archeologisch relevante zones, die een vlakdekkende
opgraving verdienen, af te bakenen.

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 (voor de GVSALM-reis)

www.gvsalm.be
info@gvsalm.be
Foto cover: Opgravingen aan Het Kamp (de Logi & Hoorne)
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In mei zal Stadsarcheologie Gent starten met een opgraving in en rond de
Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk in Mariakerke. Op basis van het vooronderzoek in het najaar van 2018 (Op de Chantier januari-februari), zijn de zones
bepaald waar er een vervolg moet komen bij de aanleg van vloerverwarming
en nieuwe sanitaire voorzieningen met bijhorende nutsleidingen binnen en
buiten de kerk. De werken in de kerk zelf zullen plaatsvinden in het najaar
van 2019. Bij het archeologisch onderzoek in mei zal de berging ten noorden
van het koor onder handen genomen worden, evenals de aansluitende buitenzijde waar een nieuwe citerne zal ingebracht worden. Zowel binnen als
buiten worden begravingen verwacht.
Ondertussen worden afspraken gemaakt voor wat belooft een druk najaar te
worden. Diverse werven zullen aaneensluitend dan wel tegelijkertijd opgestart worden. Een voorlopige opsomming maakt gewag van een onderzoek in
de 13de-eeuwse ziekenzaal in de Bijloke naar aanleiding van het opwaarderen van de Concertzaal; een archeologische opgraving op de uit te breiden
begraafplaats in Drongen waar er op basis van het vooronderzoek bewoning
uit de metaaltijden en Romeinse tijd wordt verwacht; diverse archeologische
onderzoeken die samen gaan met de vernieuwing van de dorpskern van
Oostakker; een veldprospectie in het Valkenhuisbos in de BourgoyenOssemeersen; een archeologische werfopvolging in de Onze-Lieve-VrouwGeboortekerk in Mariakerke; een archeologische werfopvolging in de Cluster
Bagattenstraat en aanpalende straten (Pollepelstraat, Sint-Barbarastraat)
tijdens de geplande wegenis- en rioleringswerken en een archeologische
opgraving in het pand Nederpolder 12, ook gekend als het Steen de Kleine
Sikkel.
Wie natuurlijk de verschillende aspecten van archeologie eens van nabij wil
bekijken is welkom op de Archeologiedagen 2019 (zie eerder in dit Profiel) in
Gent (stad.gent/archeologiedagen2019) of op diverse andere plaatsen in
Vlaanderen (https://www.archeologiedagen.be/).
Marie-Anne Bru
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Ondertussen voeren archeologen van Ruben Willaert bvba momenteel een
opgraving uit in en rond de Sint-Baafskathedraal in Gent. De aanleiding voor
het onderzoek is de realisatie van een nieuw bezoekerscentrum voor het
Lam Gods en de restauratie van de kranskapellen. Momenteel situeert het
onderzoek zich tussen het koor van de Sint-Baafskathedraal en het kapittelhuis. De locatie bevindt zich in het hart van de 9de-eeuwse portusomwalling

ACTIVITEITENKALENDER
Archeologiedagen op 14,15 en 16 juni
Meer info in dit Profiel
Zaterdag 28 september 2019
GVSALM-thematocht
Meer info in het volgende Profiel
Zaterdag 19 oktober 2019
Wandeling Burggravenlaan
Meer info in het volgende Profiel

Het vrijleggen van verschillende begravingen (Ruben Willaert bvba)

Donderdag 21 november 2019

en gezien de resultaten van onderzoek ter hoogte van de Nederpolder, het
Sint-Baafsplein en de Hoogpoort-Belfortstraat zijn de verwachtingen dan ook
hooggespannen in het kader van pre- en vroegstedelijke sporen. Verschillende iconografische bronnen illustreren dat de zone rond de koorpartij eeuwenlang in gebruik was als begraafplaats. Met het decreet van Jozef II in 1784
werd het verboden om overledenen bij te zetten in en rond de kerken in dichtbevolkte gebieden en dit om hygiënische redenen. Voortaan zouden de nieuwe begraafplaatsen in dunbevolkte gebieden buiten het stadscentrum aangelegd worden. Het hoeft dus niet te verbazen dat ter hoogte van de huidige
binnenplaats reeds meer dan 100 graven konden onderzocht worden. Een
groot aandeel hiervan waren kinderen. Vrijwel alle individuen vertonen volgens de christelijke traditie een west-oost oriëntatie, waarbij het hoofd in het
westen ligt en de voeten naar het oosten wijzen.

Kruiwagen XXXIV
Meer info in het volgende Profiel

Eind april startten ook archeologen van BAAC met een vooronderzoek in het
kader van de geplande woonwijk op het Redersplein. De zone ligt net buiten
de middeleeuwse stad en bevindt zich aansluitend op de Meulesteedsesteenweg, voor Meulestedebrug en ten noorden van het Redersplein. De
Meulesteedsesteenweg gaat terug op een oude invalsweg naar Gent en liep
10

3

PROGRAMMA ARCHEOLOGIEDAGEN 2019
VRIJDAG 14 JUNI 2019
Workshop voor scholen: Kruip in de huid van een archeoloog (deze activiteit is reeds volzet!)
Altijd al benieuwd naar het werk van een archeoloog, welke kleren ze dragen,
wat voor materiaal er wordt gebruikt, hoe er wordt gegraven en wat er nadien
met de vondsten gebeurt? Kom dan met je klas naar De Zwarte Doos in
Gentbrugge en ontdek het samen met de archeologen van de Stad Gent.

ZATERDAG 15 JUNI 2019
Archeologische markt op de Korenmarkt, voor de Sint-Niklaaskerk en binnen
in de Sint-Niklaaskerk, van 10 tot 17 uur.
Doorlopende activiteiten:
•

Onthaal Archeologiedagen

•

Middeleeuws kampement door het middeleeuws collectief Via Nobilis
en Bert Gevaert met demonstraties gevechtskunsten, smidse, maliënbreier, kruidenvrouw en wolvrouwe

•

Infostand Ex situ, tijdschrift voor de Vlaamse archeologie

•

Honger naar het verleden: een archeologische kijk op voeding door de
eeuwen heen (Universiteit Gent, Vakgroep Archeologie)
Heb je honger naar het verleden? Wil je te weten komen hoe de mens
vroeger voedsel verzamelde, bewaarde en bereidde? En wat er zoal
op het menu stond? De archeologen van de Universiteit Gent staan
klaar om je onder te dompelen in het thema ‘voeding door de eeuwen
heen’! Via archeologische vondsten en reconstructies krijg je een inkijk
in de voedselvoorziening en in de manieren waarop wetenschappers
dat archeologisch onderzoeken.

•

Fysische antropoloWAT?! (BAAC Vlaanderen)
Archeologie is meer dan de zoektocht naar oude voorwerpen in de
bodem. Ook menselijke resten kunnen nog een schat aan informatie
bieden over ons verleden. Aan de hand van enkele recente onderzoeken leiden we je rond in deze niche van de archeologie. Wil je dus
meer te weten komen over de geheimen van het menselijk skelet? Of
ben je benieuwd naar oude begravingsrituelen? Kom dan zeker langs
en maak kennis met de wereld van de fysische antropologie binnen het
mooie decor van de Sint-Niklaaskerk!

•

Archeologie in 3D (De Logie & Hoorne)
Altijd al willen weten hoe je aan de hand van 3D
scanning archeologische objecten tot leven kan brengen? Wil je graag
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Een brochure en een wandelroute door het begijnhof, met focus op de uiteenlopende neogotische architecturale detailleringen van de gebouwen zal
worden aangeboden
Verdere informatie i.v.m. openingsuren en praktische gegevens zullen worden meegedeeld via sociale media wellicht onder de naam ‘Neogotiek in het
Groot Begijnhof’
Lieven Decaluwe
Voorzitter VZW Begijnhof Sinte-Elisabeth
http://www.grootbegijnhof.be/
De GVSALM en de VZW Begijnhof organiseren in het najaar een
geleide wandeling in het begijnhof.
Verdere info volgt.

OP DE CHANTIER
Met al 4 maanden op de teller van 2019, kan al een mooie archeologische
tussenstand gemaakt worden. Met momenteel drie lopende archeologische
onderzoeken van private archeologische bedrijven, worden nieuwe hoofdstukken geschreven aan de Gentse geschiedenis https://stad.gent/cultuursport-vrije-tijd/cultuur/erfgoed/stadsarcheologie/recent-archeologischonderzoek-gent.
Op een boogscheut van De Zwarte Doos is op een 1 ha groot terrein ter
hoogte van Het Kamp in Gentbrugge een team archeologen van De Logi &
Hoorne aan het werk. Alvorens de bouwwerkzaamheden voor een cohousingproject van start kunnen, wordt momenteel een archeologische opgraving georganiseerd. Deze is het vervolg van een eind 2018 uitgevoerd
archeologisch vooronderzoek in de vorm van proefsleuven en kijkvensters.
Hierbij werden sporen aangesneden die al snel een datering in de vroege
middeleeuwen deden vermoeden. Op basis van het vooronderzoek verwachten de archeologen een vroegmiddeleeuws gehucht, met verschillende boerderijen die ergens tussen de 7de en de 9de eeuw te dateren zijn. Deze boerderijen bestaan meestal uit een hoofdgebouw, waarvan enkel de diepste palen bewaard zijn, enkele bijgebouwen en kuilen en een waterput. Momenteel
is het onderzoek volop aan de gang en werden reeds 10 waterputten onderzocht. Het is niet de eerste keer dat er vroegmiddeleeuwse resten worden
gevonden in Gentbrugge, maar het is wel de eerste keer dat enkele boerderijerven op een grote schaal zullen worden blootgelegd. Wie meer wil weten
kan de vorderingen van de archeologen volgen via https://
www.facebook.com/DLHarcheologie/.
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deze virtuele wereld verkennen en ontdekken waarvoor 3Dtechnieken allemaal in de archeologie kunnen worden toegepast?
Dat kan in ons virtuele (mini-)museum of op de open scansessies
georganiseerd door De Logi & Hoorne... Breng je eigen oude vondst
mee (liefst min. 10 op 10 en max. 50 op 50 cm) mee, en laat het
scannen!

TENTOONSTELLING GROOT BEGIJNHOF

•

De toekomst van de Sint-Niklaaskerk: masterplan, fasering en restauratie van het Cavaillé-Coll orgel’ (Stad Gent, Facility Management)
De opmaak van het masterplan en de planning van de volgende
bouwkundige restauratiedossiers staan dit jaar ter studie onder bege
leiding van architectenbureau Bressers. Vorig jaar werd door een
expertencommissie de studie van het Cavaillé-Coll orgel tot een
eindstadium gebracht: eind dit jaar zal het lastenboek klaar zijn voor
aanbesteding. Na toekenning van de erfgoedpremie door de Vlaamse overheid kan ook de orgelrestauratie van start gaan. Ontdek de
nabije toekomst van de Sint-Niklaaskerk.

•

De Sint-Niklaaskerk in Augmented Reality: droom met ons mee over
het verleden, het heden en de toekomst van dit monument (Stad
Gent, 3D Team)
Met behulp van virtuele realiteit in 3D reconstrueren we onderdelen
van de kerk die niet meer bestaan. Met behulp van 3D-brillen kan je
zo terugduiken in het verleden. De inzet van ‘Augmented Reality’ laat
nu ook toe om op ware grootte de combinatie te zien van de reële
kerk met objecten en onderdelen die ooit aanwezig waren, maar nu
niet meer. Of die er nu nog niet zijn, maar in de toekomst wél ...

•

Onder de Krook (Stad Gent)
Voor de nieuwe stadsbibliotheek er kwam in 2017, onderzochten de
Gentse stadsarcheologen de bodem van de ‘Waalse Krook’, in de
bocht van de Schelde. De opgravingen leverden een bijzondere collectie op aan middeleeuwse objecten, want op die plek waren ooit
huidenvetters actief. Graaf zelf digitale objecten op en ontdek De
Krook van weleer! De digitale expo legt de mooiste schatten van het
verleden bloot. Activeer de 3D-scans in De Krook met uw
smartphone en chat met verschillende personages die u alles leren
over de kunst van het leerlooien en nog veel meer.

In het Groot Begijnhof te Sint-Amandsberg wordt van 6 tot 31 juli 2019 een
dubbele tentoonstelling gehouden.
In het kader van de viering van 20 jaar erkenning van dertien Vlaamse begijnhoven als UNESCO-werelderfgoed is er de reizende tentoonstelling Begijnhoven. Eeuwenoud. Eigentijds. Die tentoonstelling bevat een 40-tal
tekeningen, historische benaderingen, bijzondere verhalen, 360° fotomateriaal en videogetuigenissen over de verschillende Vlaamse begijnhoven
Daarnaast is er een eigen tentoonstelling gewijd aan de Neogotiek in het
Groot Begijnhof.
De begijnhofkerk is een goed voorbeeld van de neogotiek: vaste aankleding
en muurschilderingen worden uitgelicht, met de bijpassende aankleding en
objecten: meubilair, beelden, vaatwerk, textiel, kandelaars. Zicht op details
van de begijnhofgebouwen, aan de hand van tekeningen en schetsen.
Beide tentoonstellingen worden in de kerk gepresenteerd.
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•

Gentse troubadours (telkens om 14.15 uur, 15.15 uur en 16.15 uur)
Veerle Ernalsteen, Tom Van Outryve en Johannes Siemann vertellen in echte troubadourstijl straffe verhalen die vroeger
echt, of misschien echt, gebeurd zijn in Gent. Verhalen over liefde
en dood die door merg en been gaan. Daarbij horen jongleerkunsten, muziek van Pieter Dezutter en een bijzondere snijderbank,
gemaakt door Valentine Gallardo. Komt dat zien!
5

Geleide wandelingen:
Inschrijven via go.stad.gent/archeologiedagen. Geen internet?
Contacteer Gentinfo op 09 210 10 10. (maximaal 25 personen per
rondleiding). Inschrijven kan van 27 mei tot 10 juni.
Alle rondleidingen behalve die van 10 uur starten op de hoek Korenmarkt-Klein Turkije.
•

10.00 uur: De mens in de meersen (Stadsarcheologie Gent)
De mens heeft door zijn overheersende aanwezigheid en zijn uitgekiende manier van voedselvoorziening en ontginning het landschap
naar zijn hand gezet. Hij heeft het telkens naar zijn wisselende behoeften ingericht. Daarom spreken we van een cultuurlandschap.
Voor de Gentbrugse Meersen zijn er aanwijzingen van menselijke
passage van in de metaaltijden. We kunnen dan ook aan de hand van
enkele voorbeelden de wisselwerkingen tussen mens en omgeving door de eeuwen aantonen.
LET OP: Deze rondleiding start aan Boer Janssens, Boer Janssensstraat 15, 9050 Gentbrugge (Stevige wandelschoenen zijn aan te
raden!)

•

11.00 uur: Op stap met Van Eyck (Stadsarcheologie Gent)
Waar haalden de gebroeders Van Eyck de mosterd toen ze inspiratie
zochten voor de architectuur op het Lam Gods? Wandel mee door de
Gentse binnenstad en treed binnen in de wereld van Van Eyck!

•

13.00 uur: Het middeleeuwse Manhattan (Stadsarcheologie Gent)
Gent, 13de eeuw. De patriciërs verwerven steeds meer macht en aanzien. Ze willen hun rijkdom tonen met de bouw van hun Stenen woningen. Verschillende van deze middeleeuwse kelders zijn nog steeds
bewaard. Op deze wandeling bezoek je een aantal sprekende voorbeelden. De animatie tijdens de rondleiding door de Keizer Karelstichting, doet het verleden tot leven komen.

•

14.00 uur: Honger naar Gent (Dirk Holemans)
Hoe voed je een grote middeleeuwse stad, in tijden zonder vrachtwagen of koelkast? Gent, had in de 14de eeuw meer dan zestigduizend
inwoners die allemaal moesten eten. De stad zorgde voor voedselzekerheid met een monopolie op de graanhandel. Naast graan vond je
er ook vis uit Denemarken, bier uit Duitsland, kaas en wijn uit Frankrijk
en pruimen van Damascus. Omwille van de dreiging van tekorten of
bederf waren er strikte regels: wie welk voedsel mocht verkopen, waar
en wanneer. Deze organisatie van het voedselsysteem hing nauw
samen met het gildesysteem, een unieke vorm van zelforganisatie van
middeleeuwse stadsbewoners. Maar voedsel was altijd meer dan eten
voorzien: het ging evenzeer om macht, gelobby, strijd voor vrijhandel
of net voor protectionisme.
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•

15.00 uur: Het middeleeuwse Manhattan (Stadsarcheologie Gent)
Gent, 13de eeuw. De patriciërs verwerven steeds meer macht en aanzien. Ze willen hun rijkdom tonen met de bouw van hun Stenen woningen. Verschillende van deze middeleeuwse kelders zijn nog steeds
bewaard. Op deze wandeling bezoek je een aantal sprekende voorbeelden. De animatie tijdens de rondleiding door de Keizer Karelstichting, doet het verleden tot leven komen.

ZONDAG 16 JUNI 2019
‘Dagelijkse kost’ (Stadsarcheologie Gent)
Ontdek tijdens deze lezing wat voor aardewerk men in de Middeleeuwen gebruikte bij het koken én het eten. De vele voorbeelden brengen je terug naar
lang vervlogen tijden. Sluit af met een smakelijke middeleeuws geïnspireerde
broodmaaltijd.
Lezing en middeleeuws geïnspireerde broodmaaltijd: 10€ pp, kinderen 12 jaar: 7,50€ (ter plaatse te betalen). Inschrijven is noodzakelijk vanaf
27 mei tot 10 juni via go.stad.gent/archeologiedagen. Geen internet?
Contacteer Gentinfo op 09 210 10 10.
Waar? De Zwarte Doos, Dulle-Grietlaan 12, 9050 Gentbrugge
Wanneer? Zondag 16 juni om 10.00 uur

De Archeologiedagen 2019 in Gent is een organisatie van Stadsarcheologie Gent in samenwerking met de Cultuurdienst en diverse externe partners. stad.gent/archeologiedagen2019
Zin in meer activiteiten? Neem dan een kijkje op https://
www.archeologiedagen.be/
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