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

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: Sfeerbeeld tijdens de werfbegeleiding in de Eekhoutdriesstraat (Stad Gent, De Zwarte Doos, Stadsarcheologie)
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donkere vlekken in het gelige zand. Toch verraden zij de plekken waar houten nok- en wandpalen gestaan hebben. De drie grondplannen zijn verschillend en dateren waarschijnlijk uit verschillende periodes. De vorm van de
huizen laat toe om ze te dateren. De eenvoudigste plattegrond, te dateren in
de eerste en het begin van de tweede eeuw, lijkt sterk op huisvormen die de
stadsarcheologen in 2009 op de Keiskant vonden. De twee andere huistypes
zijn vormen uit de daaropvolgende eeuwen. Naast de paalsporen zijn er ook
scherven van huisraad gevonden die de aanwezigheid van de Romeinse cultuur duidelijk aantonen. Ondertussen is er ook al zeker één waterput en de
sporen van een kringgreppel herkend. De opgravingen zullen waarschijnlijk
nog tot halfweg november
doorlopen.

Luchtbeeld van de opgravingen in Drongen (BAAC Vlaanderen)

Maar
zoals
eerder
gezegd,
het
einde van het
terreinwerk
van een project is slechts
het begin van
een nog lang
lopend traject
van verwerking. Net zoals bij de
voorbereiding
van een archeologisch

onderzoek, is ook bij de uitwerking van het terreinwerk een multidisciplinaire
werkwijze absoluut noodzakelijk voor de Gentse stadsarcheologen. Alleen
het samenbrengen van de verscheidenheid aan informatie - bewaard op verschillende plaatsen en afleesbaar via diverse technieken - geeft een totaalbeeld van de archeologische en historische ontwikkeling van elk projectgebied.
Marie-Anne Bru, Geert Vermeiren, Daphné Veraart & Gunter Stoops

ACTIVITEITENKALENDER
Donderdag 21 november 2019
Kruiwagen XXXIV
Meer info in dit Profiel
Donderdag 23 januari 2020
Raveschotlezing
Meer info in het volgende Profiel
Donderdag 30 april - Zondag 3 mei 2020
GVSALM Studiereis naar de Loirestreek (Fr.)
Meer info in dit Profiel

HERNIEUWING LIDMAATSCHAP 2020
Mogen we ook voor volgend jaar rekenen op uw steun?
De tarieven blijven onveranderd en het aanbod voor het
nieuwe jaar ziet er alweer veelbelovend uit.
Een prompte betaling op het banknummer hier onder
vermeld, bespaart ons HEEL VEEL werk en… kosten!
NIEUW! Lidmaatschap tot 26 jaar: 15 euro!

Afbeelding rechts: Sfeerbeeld tijdens de werken in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Mariakerke (Stad Gent, De Zwarte Doos, Stadsarcheologie)
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IBAN: BE57 4412 0720 0135
BIC: KREDBEBB
3

KRUIWAGEN XXXIV
Op donderdag 21 november om 20h00 kan u genieten van de 34ste editie van de lezingenreeks ‘Kruiwagen’ in het Sint-Baafshuis, Zaal Van
der Noot, Biezekapelstraat 2. De Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent en de Gentse Vereniging voor Stad, Archeologie, Landschap, Monument organiseren een avond met nieuwe bevindingen

over vier archeologische en bouwhistorische projecten. De toegangsprijs is 5 euro voor niet-leden, inschrijven is niet nodig.
Het programma van deze boeiende avond bestaat uit vier onderwerpen:
•
Vierkante bomen en grachten vol bot. Vroegmiddeleeuws Gentbrugge op Het Kamp
Johan Hoorne & Nele Heynssens

•

Stenen onder de Handelsrechtbank
Robrecht Vanoverbeke

•

Bouwhistorisch onderzoek Kortemunt 3 in Gent
Anneleen Cassiman

•

Inventarisatie te Sint-Amandsberg
Carlo De Caluwé

Vierkante bomen en grachten vol bot. Vroegmiddeleeuws Gentbrugge
op Het Kamp, Johan Hoorne & Nele Heynssens
Dit voorjaar ging een team archeologen van De Logi & Hoorne aan de slag
in Gentbrugge. Op Het Kamp groeven ze een vroegmiddeleeuwse site op,
op een terrein waar een nieuwe cohousing komt. De nederzetting leverde
maar liefst 14 waterputten op, waarvan enkele op een unieke wijze geconstrueerd zijn. Daarnaast onderzocht het team ook gebouwen, bijgebouwen
en voorraadkuilen. De nederzetting is intern opgedeeld met verschillende
grachten, vaak geflankeerd door palenrijen. Opmerkelijk is de aanwezigheid
van een relatief grote hoeveelheid dierlijk botmateriaal dat samen met ander
nederzettingsafval in een ondiepe gracht gedumpt was. Hoewel nog veel
natuurwetenschappelijk en daterend onderzoek dient te gebeuren, werpt
deze lezing alvast een eerste blik op de al indrukwekkende resultaten.
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sen de Eekhoutdriesstraat, Oostakkerdorp en de Gasthuisstraat blijkt dat deze zone gekenmerkt wordt door een menselijke aanwezigheid vanaf de prehistorie over de Romeinse periode tot de vroege middeleeuwen. Vermoedelijk hebben we op deze locatie te maken met een van de vroegste nederzettingskernen van Oostakker. De werfopvolging in de Eekhoutdriesstraat gebeurde om eventueel een westelijke aflijning van de eerder opgegraven
meerperiodesite vast te stellen. In tegenstelling tot de opgraving aan de Eekhoutdriesstraat werden tijdens de werfbegeleiding enkel post-middeleeuwse
tot recente sporen vastgesteld die voornamelijk te maken hadden met het
ontstaan van het wegtracé van de Eekhoutdriesstraat, dat al zichtbaar is op
achttiende-eeuws kaartmateriaal.
Wat de geschiedenis van de huidige dorpskern betreft, kon geen gebruik gemaakt worden van bestaande archeologische informatie, maar wel van historische bronnen en kaartmateriaal. Oostakkerdorp is eigenlijk een ruim driehoekig plein, vroeger gekend als Kapelledries. In de middeleeuwen was een
dries een gemeenschappelijke weide waar het vee mocht grazen. Rondom
deze dries situeerden zich de belangrijkste boerderijen van het dorp. De nabijheid van de kerk versterkt deze kernfunctie. Uit de bronnen kan opgemaakt
worden dat zeker vanaf het midden van de veertiende eeuw aan de huidige
dries een kapel stond, meer bepaald de Sint-Laurentiuskapel. De exacte locatie van deze kapel is tot op heden niet gekend. De kapel werd in het begin
van de zeventiende eeuw vervangen door de Sint-Amandskerk. Aanvankelijk
was deze kerk gelegen binnen een ommuurd kerkhof. Op de Atlas der Buurtwegen uit 1841 is de kerk, omgeven door een begraafplaats, duidelijk zichtbaar. Ten oosten van de kerk zijn ook de pastorijgebouwen getekend, die er
tot in 1852 stonden. Het kerkhof werd in 1973 geruimd. Tijdens de proefputten rondom de kerk werd dan ook een verstoord kerkhofpakket aangetroffen,
echter de verantwoordelijken voor de ruiming hadden dit zeker niet tot op het
bot gedaan.
In de kerk van Mariakerke is net een archeologisch onderzoek afgerond,
noodzakelijk voor de grootschalige uitgravingen voor de aanleg van vloerverwarming. Met een reeks gangen en zeven putten werd een inkijk verkregen
in de vroegste geschiedenis van de kerk. Met een aantal geregistreerde loopen vloerniveaus, enkele nog nooit eerder blootgelegde muren en het aantreffen van enkele begravingen zal op termijn een stukje bouwgeschiedenis van
deze kerk worden bijgeschreven.
Momenteel is er een grote vlakdekkende opgraving van één ha aan de gang
aan de Mariakerksesteenweg in Drongen en dit voorafgaand aan een uitbreiding van de begraafplaats met een eerste zone voor natuurbegraven in Gent.
De Gentse stadsarcheologen worden hierbij bijgestaan door archeologen van
BAAC Vlaanderen bvba. In 2017 had een verkennend onderzoek al sporen
van menselijke aanwezigheid opgeleverd uit de Ijzertijd en de Romeinse periode. In een eerste opgravingsvlak werden paalsporen van drie huizen uit de
Romeinse periode gevonden. Op het terrein zijn het niet meer dan een paar
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OP DE CHANTIER
Zoals vooraf aangekondigd beleven de Gentse stadsarcheologen een enorm
drukke herfst. Met reeds vier afgewerkte terreincampagnes op de teller sinds
het einde van augustus (Bijloke Concertzaal, Oostakker-Oostakkerdorp,
Oostakker-Eekhoutdriesstraat, Mariakerke-Onze-Lieve-Vrouwkerk); momenteel een lopende grootschalige opgraving in Drongen-Begraafplaats en nog
zeker twee geplande projecten (Cluster Bagattenstraat, Zandberg) vóór de
start van de kerstperiode, ligt de klemtoon voornamelijk op het terreinwerk.
Toch moet er tussendoor en achteraf ook ingezet worden op de noodzakelijke tussentijdse rapporten en de op te maken (archeologie)nota's. Met het
huidige onroerenderfgoeddecreet moet elke terreininterventie binnen de twee
maanden een papieren neerslag krijgen waar op zijn minst een eerste verwerking en interpretatie (assessment) moet gebeurd zijn. Onnodig te zeggen
dat er dus met een zeer hoog toerental wordt gedraaid.
In augustus werden in de Concertzaal van de Bijloke, onder zeer complexe
werfomstandigheden tijdens het machinale uitgraven, een aantal dwarsdoorsnedes archeologisch geregistreerd. Dit gebeurde met het oog op een inzicht
te krijgen in het oorspronkelijke bodemverloop en de fasen van ophogen als
strijd tegen het stijgende grondwater.
In de maand september en de eerste helft van oktober was de deelgemeente
Oostakker het decor voor heel wat archeologische registraties. Dit kaderde
binnen de grootschalige herinrichting van Oostakkerdorp en haar omgeving.
In een eerste fase werden negen proefputten, verspreid over het dorpscentrum, onder de loep genomen. Vervolgens werd tijdens een werfopvolging
het traject van de Eekhoutdriesstraat archeologisch opgevolgd.
Sfeerbeeld tijdens de werfbegeleiding in de Eekhoutdriesstraat
(Stad Gent, De Zwarte Doos,
Stadsarcheologie)

Tijdens het voorafgaande bureauonderzoek werd historische en cartografische informatie verzameld, en samengelegd met de resultaten van vorige
archeologische onderzoeken. Op basis van opgravingen in het bouwblok tus16

Sfeerbeeld tijdens de opgraving (De Logi & Hoorne bvba)

Stenen onder de Handelsrechtbank, Robrecht Vanoverbeke
In de periode juni-september 2018 werd op de voormalige site van de Handelsrechtbank aan de Oude Schaapmarkt een grootschalige opgraving uitgevoerd door het archeologiebureau BAAC Vlaanderen. Het onderzoek leverde enkele historisch en archeologisch interessante zaken op. Vooral wat
betreft de landwinning in deze ooit moerassige zone en de eerste sporen
van bebouwing werden nieuwe inzichten verworven. Zo bleek dat aan het
einde van de 12de eeuw op deze natte locatie aan de toenmalige stadsgrens een groot woonerf werd geïnstalleerd waarbij als bouwmateriaal de
typische Doornikse kalksteen werd gehanteerd. Van dit erf werd de omheiningsmuur bijna volledig teruggevonden, met aan de straatzijde een stevige
toegangspoort. Binnen het erf was een statig pand opgetrokken van ca. 10
m breed en 18 m lang. Van dit gebouw werden grote delen muurwerk met
venster en deuropeningen, een deel van de vloer en de verschillende zuilen
opgegraven. Net buiten het huis bevond zich de rijkgevulde beerput, eveneens opgebouwd uit dezelfde grijze natuursteen. Op het perceel ernaast
bleek dat in het midden van de 13de eeuw een tweede groot pand opgetrokken werd, dit keer in baksteen van groot formaat. Hoe deze twee Stenen
zich t.o.v. elkaar verhielden, wie de bewoners waren en hoe het de bouwwerken is vergaan, roept momenteel nog vele vragen op, maar wordt momenteel nog volop onderzocht.
5

POISSY-SENLIS
SENLIS (OISE) - "Ville Royale" - stadswandeling in Romeins & middeleeuws Senlis (kasteel van Anna van Kiev 1024-1079 - dochter van Jaroslav de Wijze - koningin 1051-1060 naast Henri I koning der Franken zij stichtte hier abdij Saint-Vincent 1065 en kerk 1138) en de koninklijke
kapel Saint-Frambourg waar Hugues Capet in 987 tot koning der Franken is uitgeroepen (glasramen door Joan Miró geschonken aan zijn
vriend pianist Georges Cziffra na deze de kerk ter beschikking kreeg
onder Andrè Malraux) - aansluitend afscheidsdiner in de historische
afspanning 'Hostellerie la Porte Bellon' opklimmend tot de 13de eeuw
(gotische crypte)
SENLIS-GENT (terug rond middernacht)

Kostprijs en inschrijving.
Voor de GVSALM-leden is de deelnameprijs voor deze rijkgevulde
vierdaagse studiereis met onze vertrouwde bus en drie overnachtingen
in goede comfortabele hotels met volpension, zoals steeds erg scherp
gehouden.
Voor een gedeelde kamer: ca. 600 euro per persoon.
Voor een single: ca.700 euro per persoon.
De exacte prijs wordt later meegegeven wanneer alle onkosten gekend zijn.
Enkele belangrijke mededelingen:
Drone-opname tijdens het archeologisch onderzoek (RAAP)

Bouwhistorisch onderzoek Kortemunt 3 in Gent, Anneleen Cassiman
Naar aanleiding van geplande verbouwingswerken aan het winkelpand Kortemunt 3 te Gent, gelegen aan de Groentenmarkt, werd begin 2019 een uitgebreid bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd. Achter de classicistische lijstgevel van het winkelpand uit 1784 gaat een rijke bouwgeschiedenis schuil die
teruggaat tot de 15de eeuw. De oudste vermeldingen van de woning met
houten gevel vermelden de huisnaam De Kemele, later de Gouden Hondt. In
het midden van de 18de eeuw onderging het pand een grondige verbouwing,
waarvan in het huidige interieur van het pand nog steeds sporen bewaard zijn
gebleven. In de late 18de eeuw werd het pand verbouwd in opdracht van
meester tingieter Dierick. Bij deze verbouwing kwam onder meer de huidige
voorgevel met winkelpui en achterliggende winkelruimte tot stand. Nadien
vestigden zich telkens tingieters in het pand. Zo kwam het winkelpand met
atelier omstreeks 1833 in het bezit van de familie De Keghel. Zij gaven de
tingieterij de naam In den Gouden Hond en waren er gevestigd tot het begin
van de 20ste eeuw.
6

•
•
•

•

Lid zijn van onze vereniging is verplicht.
Het aantal plaatsen is beperkt tot 54 personen. Een wachtlijst
wordt opgemaakt.
Annuleren: de reis kan tot 2 maanden voor het begin van de reis
geannuleerd worden zonder kosten, met uitzondering van het
reeds gestorte voorschot. In de laatste maand voor de reis kan
geen terugbetaling meer gebeuren omdat alle reservaties en
voorafbetalingen door de vereniging zijn uitgevoerd. Uiteraard
staat het elke deelnemer vrij om zelf een annulatieverzekering af
te sluiten bij een maatschappij naar eigen keuze.
Inschrijven: vanaf woensdag 20 november om 9:00 u kan je je
kandidatuur doorgeven via het contactformulier van onze
website. Gelieve duidelijk op te geven of je een single of een
gedeelde kamer wilt. Alle inschrijvingen worden in volgorde van
ontvangst in een lijst opgenomen. Je ontvangt van de penningmeester Dirk Boncquet een antwoord met het te storten voorschot.
15

tuinen met zicht op de koninklijke residentie van Louis XII tot François I
- gelegenheid tot bezoek exterieur kasteel op wandelafstand - diner gevolgd door bijwonen historisch klank & lichtspektakel 360° op de binnenkoer van het paleis - overnachting in halfpension
DAG 4
"VAL-DE-LOIRE" UNESCO-WERELDERFGOED - DEEL 2
BLOIS -CHAMBORD
CHAMBORD MOET MEN GEZIEN HEBBEN! - Unesco-werelderfgoed dit unieke renaissancepaleis geïnspireerd door Leonardo da Vinci vierde vorig jaar zijn 500 jarig bestaan 1519-2019 - vrij bezoek exterieur &
interieur - gevolgd door wijnproeven & lunch "buffet au château" in aangepast kader

Kortemunt 3

Inventarisatie te Sint-Amandsberg, Carlo De Caluwé (Archivaria)

CHAMBORD-SAINT GERMAIN

Saint-Germain-en– Laye
Nationaal Archeologisch Museum

Poissy– Villa Savoye
(Le Corbusier—1928)

In het kader van een uitbreiding van de Inventaris van het Onroerend Erfgoed
werd in opdracht van de Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie van de
stad Gent in 2017 een vijfenzestigtal woningen onderzocht. Het onderwerp
van dit onderzoek waren de Land Van Waaslaan en Victor Braeckmanlaan te
Sint-Amandsberg. Het doel was om enerzijds inventarisfiches van reeds bestaande relicten bij te werken, aangezien deze vaak zeer summiere omschrijvingen bevatten. Anderzijds werd onderzocht welke van de overige woningen
in deze straten in aanmerking kwamen om als nieuw relict op de Inventaris
toegevoegd te worden. Het resultaat van dit onderzoek zal toegelicht worden
door bouwhistorisch onderzoeksbureau Archivaria, dat instond voor de uitwerking van deze opdracht.

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - merkwaardig renaissancekasteel "le château vieux" - voorloper van Versailles - gewezen koninklijke residentie
van Saint Louis tot Lod XIV - huisvest nu het Nationaal Archeologisch
Museum - bijna 30.000 tentoongestelde voorwerpen van de prehistorie
tot de vroege middeleeuwen - vrij bezoek aan dit belangrijkste en
grootste archeologisch museum van Frankrijk - gevolgd door korte
wandeling tuinen Le Nôtre met pavillon '1638' geboorteplaats Lod XIV
en "le château neuf"- terras met panoramisch zicht op Parijs (afdaling
naar het 'pavillon Sully')
SAINT GERMAIN-POISSY
POISSY - vrij bezoek Villa Savoye (Le Corbusier 1928-1931) - Unescowerelderfgoed
14
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Praktisch
- Donderdag 21 november 2019, 20u
- Sint-Baafshuis, Zaal Van der Noot, Biezekapelstraat 2, Gent
- Organisatie Stad Gent, De Zwarte Doos, Dienst Monumentenzorg
en Stadsarcheologie Gent & de Gentse Vereniging voor Stad, Archeologie, Landschap, Monument vzw.
- Toegang: gratis voor GVSALM-leden, niet-leden betalen 5 euro
Informatie
Stadsarcheologie Gent, De Zwarte Doos, Dulle-Grietlaan 12, B-9050
Gentbrugge
Tel. 09/266.57.60, e-mail stadsarcheologie@stad.gent

Fontevraud—unieke romaanse
abdijkeuken

Richelieu—luchtfoto ‘Cité Idéale’
(17de eeuw)

LOCHES - 'KONINKLIJKE RENAISSANCESTAD' - net als chinon
'forteresse royale' (belfort/ stadspoorten/renaissance huizen / koninklijke residentie / merkwaardige romaanse collegiale Saint-Ours XI-XII
(uniek polychroom romaans portaal) met het graf van de legendarische
Agnes Sorel - maitresse van Franse koning Charles VII die in de 15de
eeuw het 'décolleté' introduceerde/ donjon van Foulques Nerra graaf
van Anjou 11de eeuw) - stadswandeling in groep & lunch tijdens wandeling (in resto 'Le Vicarat' of 'Le Presbitaire' op de burcht)

GVSALM STUDIEREIS
4-DAAGSE STUDIEREIS NAAR DE LOIRESTREEK

LOCHES-CHENONCEAU
CHENONCEAU - "CHÂTEAU DES DAMES" (van Diane de Poitiers maîtresse van Henri II & van Catharine de Médicis) - gebouwd over de rivier
de Cher - (vrij bezoek)
CHENONCEAU-BLOIS

ELEONORA VAN AQUITANIË ACHTERNA...
4 DAGEN ARCHITECTUURGESCHIEDENIS - ARCHEOLOGIE - CASTELLOGRAFIE... WE BEZOEKEN:
30 APRIL (GENT -SAINT LÉGER - ROUBAIX/CROIX - CHANTILLY PARIS/VERSAILLES - MEUDON) - 1
MEI (PARIS/BERCY - CHARTRES - LE MANS - ROIFFÉ) - 2 MEI
(FONTEVRAUD - RICHELIEU - LOCHES - CHENONCEAU - BLOIS) - 3
MEI (CHAMBORD - SAINT GERMAIN EN LAYE - POISSY - SENLIS GENT)
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Chambord—500-jarige sublieme
renaissance dakopbouw

Blois– Koninklijk paleis
(laatgotisch—vroegrenaissance)

BLOIS - BELLE-ÉPOQUE 'HÔTEL DE FRANCE'** - typisch 19de-eeuws
hotel (1891) aan de rand van de oude stad tegenover de vroegere paleis13

Koninklijke barokrotonde
OLV des Ardilliers

DAG 1
GENT-STEENPUT
SAINT LÉGER STEENPUT - TEMPELIERSHOEVE 'COMMANDERIE DES
TEMPLIERS' - 14de-eeuws juweeltje van de Scheldegotiek aan zijriviertje van de Schelde - één der oudste & best bewaarde stichtingen van
Europa (hooghuis, kapel, tiendenschuur) van de Tempelorde gesticht
1118 en afgeschaft in dramatische omstandigheden door Filips de
Schone in 1307... (koffiepauze)

KASTEEL VAN SAUMUR & KONINKLIJKE KAPEL 'NOTRE DAME DES
ARDILLIERS'- seminarie (1614-1659) & bedevaartsoord (kapel 1534/
rotonde 1655-1696) onder impuls van Maria de Médicis, Louis XIII, kardinaal de Richelieu - (prachtig altaar 'manièriste' - overgang renaissance/
barok) - KASTEEL VAN MONTSOREAU - oorspronkelijk gebouwd in
bedding Loire (tolkasteel inspiratiebron voor roman van Alexandre Dumas) - BEDEVAARTSKERK CANDES-SAINT-MARTIN - versterkte hallekerk 12de-15de eeuw op de site van 'Candatum' (samenvloeiing) waar
in de 4de eeuw deze bisschop van Tours stierf (unieke polychrome kapitelen) - dorp is oude haven aan samenvloeiing van Loire en VienneKONINKLIJKE ABDIJ VAN FONTEVRAUD - recent gerestaureerde enorme romaanse koninklijke abdij - één der grootste intact behouden middeleeuwse ensembles - de indrukwekkende tufstenen kerk herbergt de
graftombes van de Engelse én Franse koningin Eleonora van Aquitanië, haar echtgenoot Henri Plantagenet en hun zoon Richard Leeuwenhart broer van Jan Zonder Land- unieke abdijkeuken - (vrij bezoek aan
dit Unesco-werelderfgoed en het bijhorend dorp)
FONTEVRAUD - CHÂTEAU CHINON - RICHELIEU - LOCHES
Voorbij aan koninklijke burchtruïne van CHINON naar
RICHELIEU - 'CITÉ IDÉALE' - omwalde modelstad gebouwd 1631-1642
in opdracht van kardinaal-hertog de Richelieu (1585-1642) eerste minister van koning Louis XIII bijgenaamd 'l'eminence rouge' en bekend
door Alexandre Dumas' mantel&degen roman 'De Drie Musketiers' - barokkerk tegenover een indrukwekkende stadshalle (1635, door Parijse
arch. Jacques Lemercier bekend van de ND des Ardiliers, muurschilde12

St– Légér—Tempeliershoeve

Roubaix—Villa Carvois

SAINT-LÉGÉR-ROUBAIX
ROUBAIX/CROIX - UNIEKE ART DECO VILLA CAVROIS - ontworpen
voor vermogende textielbaron door Parijse architect Mallet-Stevens
(beroemd als decorontwerper van stille film 'L'inhumaine' 1924 van regisseur Marcel l'Herbier) - een totale ruïne gerestaureerd vertrekkende
van oorspronkelijke plans en foto's tussen 2008-2015... (vrij bezoek)

CROIX- CHANTILLY
CHANTILLY - "CHÂTEAU À LA CRÈME" - hoogtepunt renaissance en
neo-renaissance architectuur (bouwheren: 'le grand-connétable' Montmorency - 2de in rang na Franse koning, de prinsen van Condé, de hertogen van Edingen en Aumale - tuinen ontworpen door Le Nôtre) Chantilly bezit na het Louvre de 2de grootste verzameling schilderijen
van Frankrijk - topstuk van de bibliotheek is het beroemde 15de-eeuwse
manuscript 'Les très riches heures du duc de berry' door de gebroeders
van Limburg... (lunch met demonstratie 'Crème Chantilly' in restaurant
'Le Hameau' in het
18de-eeuwse 'village champêtre' dat MarieAntoinette inspireerde voor haar kunstmatig dorp te Versailles - gevolgd door vrij bezoek exterieur & interieur kasteel)
CHANTILLY-VERSAILLES
9

VERSAILLES - DOMAINE DE MARIE-ANTOINETTE - groepsbezoek aan
het neo-classicistisch Petit Trianon (arch. Ange Gabriël voor madame
De Pompadour 1763-1768) en de 'hameau de Marie-Antoinette (arch.
Richard Mique): twaalf recent gerestaureerde 'chaumiéres style Normand'

Le Mans—detail Romeinse stadsmuur

PARIS-CHARTRES
CHARTRES (EURE) - HET ROMEINSE 'AUTRICUM' - de
mooiste gotische kathedraal
van
Frankrijk
-Unescowerelderfgoed - lunch in historische 'Le Café Serpente' of
'Le Parvis' - gevolgd door vrij
bezoek kathedraal en aansluitend korte wandeling in het historische
Chartres

Domein en kasteel van Chantilly

Versailles—’Hameau’ de MarieAntoinette

VERSAILLES-MEUDON
PARIS-MEUDON -CHARMEHOTEL L'ERMITAGE**** BEST WESTERN
PLUS - overnachting in halfpension
DAG 2
MEUDON-BERCY
PARIS BERCY- MUSÉE DES ARTS FORAINS - tot wat is de cultuur en
de interieurdecoratie van de Franse kastelen verworden? - geen beter
kader om dit te illustreren dan dit van het unieke museum der BelleEpoque kermisattracties ingericht in de reconversie van
het industrieel erfgoed van
de voormalige wijnloodsen
aan de veelbezongen Quai de
Bercy (geleid bezoek)

CHARTRES-LE MANS (via burcht NOGENT-LE-ROTROU)
LE MANS - HET ROMEINSE 'VINDUNUM' - stadsbezoek in groep aan de
Romeinse stadsmuur (de mooiste ten noorden van de Alpen) en de middeleeuwse 'Cité Plantagenet' ontstaan binnen deze omwalling
(kandidaat Unesco-werelderfgoed) met de kathedraal Saint-Julien
(romaanse kerk met gotisch koor met unieke 14de-eeuwse gewelfschildering met musicerende engelen)
LE MANS- RIOFFÉ
ROIFFÉ - DOMAINE 'SAINT-HILAIRE' HOTEL*** - (reconversie voormalige 19de-eeuwse heropvoedingsinstelling voor jongeren - volledig gebouwd in tufsteen uit de streek) - overnachting in halfpension
DAG 3
'VAL-DE-LOIRE' UNESCO-WERELDERFGOED - DEEL 1
ROIFFÉ - 'ROUTE DU VIN' SAUMUR - CUNAULT MONTSOREAU - CANDES FONTEVRAUD

Paris—Bercy
‘Spiegelpaleis van het volk…..’
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Saumur—Les Très Riches Heures du duc de Berry
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