PRAKTISCHE GEGEVENS STUDIEDAG
Plaats
Romeins Archeologisch Museum (Marktstraat 25 - 8460
Oudenburg)
Datum
zaterdag 21 oktober 2017
Uur
vanaf 9 tot omstreeks 17 uur
Toegangsprijs
35,00 euro (koffie, aperitief, middagmaal met drankje en
beknopte syllabus inbegrepen)

Inschrijven is noodzakelijk. Uw inschrijving is slechts geldig na
betaling (cash in het RAM of door storting voor vrijdag 13
oktober 2017 op rekeningnummer BE11 0910 1863 5648
van de cultuurdienst met vermelding studiedag 2017).

ROMEINS ARCHEOLOGISCH MUSEUM
OUDENBURG

Wist je dat de Romeinen bijna vier eeuwen lang West-Vlaanderen
hebben overheerst? Wist je dat ze in Oudenburg versterkingen
hebben opgetrokken? Wist je dat ze allerlei zuiderse producten
naar Vlaanderen hebben overgebracht? Dit en veel meer kom je
te weten in het uniek en kindvriendelijk Romeins Archeologisch
Museum van Oudenburg. Met het geluid van stappende soldaten
op de achtergrond marcheer je onder het oog van de vergulde
keizerlijke adelaar het museum binnen. De meeste voorwerpen
zijn afkomstig van de archeologische opgravingen van de castella
in het centrum van Oudenburg en van de bijna driehonderd
teruggevonden graven net buiten de versterking: munten,
mantelspelden, kunstig versierde gordelgespen, wapens, glas,
amforen, kommen in rood aardewerk, zwart geverniste bekers,
kruiken met witte of rode overschildering, juwelen, mantelspelden
en kammen in been. Van de met berenhuid getooide vlaggendrager
hoef je niet bang te zijn! Wie toch de schrik opdeed kan met een
koffie of streekbiertje bekomen in de cafetaria of op het mooie
terras met zicht op het park!
Openingsuren
Dinsdag t/m vrijdag: 10 - 12.30 uur en 13.30 - 17.30 uur
Zaterdag en zondag: 13.30 - 17.30 uur

TENTOONSTELLING
VAN PERKAMENT TOT PAPIER
Oudenburg bezat destijds niet alleen een Romeins
castellum, maar in de middeleeuwen ook een
bloeiende abdij. Volgens de traditie werd ze op
het einde van de elfde eeuw gesticht door de H.
Arnoldus die in het graafschap Vlaanderen vrede
bracht. Ze werd toegewijd aan de H. Petrus.
Dit patroonschap bewijst onder meer haar
hoge ouderdom. Ze groeide uit tot één van de
voornaamste kloosters aan de Vlaamse kust. Net
zoals alle andere benedictijnerkloosters bouwden
de monniken een bibliotheek en scriptorium uit.
Deze boeken en handschriften kwamen na de Franse Revolutie op
diverse plaatsen terecht.
In het najaar van 2017 komen die manuscripten en drukwerken
voor eventjes naar hun bakermat terug. Niet alleen de grote
Vlaamse erfgoedbibliotheken en dito archieven werken mee
aan dit project (zoals de Brugse Seminariebibliotheek, Brugse
Stadsbibliotheek, Brugs Rijksarchief, Brugse Stedelijke Musea,
Brugs Stadsarchief maar ook de Bibliotheek van de Gentse
universiteit en de Koninklijke Bibliotheek van België, alsook enkele
abdijbibliotheken), maar evenzeer een aantal bibliotheken uit het
buitenland, zoals Haarlem, Deventer en Trier. Er zullen enkele
pareltjes van kalligrafie en boekdrukkunst te zien zijn.
Bij de tentoonstelling verschijnt ook een boek geschreven door
enkele eminente historici. Ook enkele hedendaagse kunstenaars
zullen hun visie op de boekenwereld brengen.

zaterdag 5 augustus tot en met zondag 15 oktober 2017
di - vr
za - zo

10 tot 12.30 uur | 13.30 tot 17.30 uur
13.30 uur tot 17 uur

Prijs: 5,00 euro (leerlingen tot 18 jaar: 2,50 euro)
Iedereen is welkom in de cafetaria. Groepen kunnen hier niet
alleen hun bezoek starten met een koffie, maar ook een aperitief
en een koude maaltijd (broodjes of koude schotel) of een
middeleeuws gebakje is mogelijk. Neem gerust inlichtingen.
Groepen en scholen zijn ook welkom buiten de openingsuren.
Opgeleide gidsen staan ter beschikking. Uit praktische en
veiligheidsoverwegingen worden de groepen tot vijftien personen
beperkt. Een bezoek duurt ongeveer anderhalf uur. Uiteraard
kan je van de gelegenheid gebruik maken om ook het Romeins
Archeologisch Museum te bezoeken.

VAN CASTELLUM
TOT PALEIS
ZATERDAG 21 OKTOBER 2017

Van castellum tot paleis

14.15 uur

Dr. Ria Fabri (Universiteit Antwerpen)

Op zaterdag 21 oktober 2017 wordt iedereen in het Romeins
Archeologisch Museum van Oudenburg uitgenodigd voor een
leerrijke studiedag over de evolutie van het Romeinse castellum tot
de kastelen in de negentiende eeuw. Een waaier aan onderwerpen
wordt behandeld: hoe bouwden de Romeinen castella, welke waren
de wapens om zich te verdedigen tijdens de middeleeuwen en hoe
zagen de renaissancetuinen van paleizen eruit? Vooral Vlaanderen
komt aan bod. Om te weten hoe burchten werden opgetrokken,
hoe je kon vertoeven in lusttuinen en om kennis te maken het
kasteelleven door de eeuwen heen werd een resem erudiete
sprekers uitgenodigd: Sofie Vanhoutte (Agentschap Onroerend
Erfgoed), Wouter Dhaeze (RAM Oudenburg), Maarten Berkers
(Stad Gent), Bert Gevaert (Sint-Lodewijkscollege Brugge), Bieke
Hillewaert (RAAKVLAK), Ria Fabri (Universiteit Antwerpen), Guido
Everaert (Stad Gent), Jeroen Cornilly (Provincie West-Vlaanderen)
en Jean Luc Meulemeester (RAM Oudenburg). Zij brengen een
uitmuntend overzicht van en vernieuwende inzichten van de evolutie
van het Romeinse castellum tot in de late negentiende eeuw.

Bossen, sier- en moestuinen zijn essentieel in het kader van
een kasteel. Die parken maakten doorheen de geschiedenis
een evolutie mee. Vanaf de late middeleeuwen, maar zeker
tijdens de renaissance (en later) vormden ze een belangrijk
onderdeel van de paleizen. Ze zorgden voor een specifieke sfeer
en werden op een bepaalde manier opgebouwd. Er werden ook
speciaal specifieke planten en bloemen gekweekt. Tijdens deze
voordracht maken we kennis met de structuur, met de botanische
variëteiten en met de kunstvolle creaties, zoals beelden,
fonteinen en lustprieeltjes, van deze tuinen. We wandelen er
door heen, alsof we leefden in de zestiende eeuw.

10.30 uur

PROGRAMMA
9 uur

Verwelkoming met koffie of thee

9.20 uur

Verwelkoming en toelichting

9.30 uur

Dr. Wouter Dhaeze (Stadsarcheoloog van de stad Oudenburg)

11.15 uur

Een Gents stadspaleis waardig voor een koning

16.15 uur

Drs. Sofie Vanhoutte (Onderzoeker Archeologie Agentschap
Onroerend Erfgoed)

12 uur

Aperitief gevolgd door het middagmaal

13.30 uur

Het Prinsenhof in Brugge: sporen van een paleis
in de stad
Drs. Bieke Hillewaert (RAAKVLAK)

Bij de opgravingen op het Brugse Prinsenhof in 2004 werd
algauw duidelijk dat de site in de negentiende en twintigste
eeuw grondig verstoord was. Van het Bourgondische domein
bleven slechts flarden over. In combinatie met hernieuwd
historisch en bouwhistorisch onderzoek is het toch mogelijk om
het verhaal van dit bijzondere stadspaleis te vertellen.

Beelden van het verleden. Kastelen en landhuizen
in het Brugse Ommeland in de negentiende eeuw
Dr. Jeroen Cornilly (Provincie West-Vlaanderen)

In de loop van de negentiende eeuw werden in het Brugse
ommeland enkele tientallen kastelen en landhuizen opgetrokken,
terwijl bestaande kastelen ingrijpend verbouwd werden. Vanaf
het midden van de negentiende eeuw was het gebruik van
neostijlen daarbij de norm. Het initiatief daartoe werd genomen
door adellijke families en kapitaalkrachtige industriëlen, die
voor het ontwerp veelal een beroep deden op toonaangevende
Brugse en Belgische architecten. Aan de hand van enkele
prentenreeksen worden een aantal facetten van deze
negentiende-eeuwse kastelen toegelicht.

Hakken, houwen en klieven: hardnekkige
misverstanden over middeleeuwse krijgskunst
Veel mensen hebben een verkeerd beeld van de westerse
krijgskunst. Geweld is immers niet geweldig. Toch was
het hanteren van blanke wapens en dan in het bijzonder de
schermkunst een edele kwestie voor mannen van adel, maar ook
voor de man (en vrouw?) in de straat. Zelfs binnen de muren
van kloosters weerklonk wapengekletter! Wapens en harnassen
werden vereeuwigd in kunst, vechtboeken waren een populair
literair genre en in schermscholen vergaapte het talrijke publiek
aan spannende schermwedstrijden. Kortom, het hanteren van
wapens was een wijdverbreid fenomeen en kon zowel voor het
plezier, maar ook in bittere – en dodelijke – ernst verlopen!

Drs. Guido Everaert (Bouwhistoricus-consulent - Dienst
Monumentenzorg en Architectuur Stad Gent)

In de achttiende eeuw wijzigde de wooncultuur grondig tijdens
het Oostenrijks bewind. Een lange periode van rust en stabiliteit
zorgde voor de heropleving van de economie en voor het nodige
geld voor nieuwe architectuur. Een zaal of aula, een onderdeel
van de Gentse middeleeuwse Stenen, bleef nog tot diep in de
achttiende eeuw in gebruik, zij het uiteraard met een sterk
gewijzigd uitzicht. De stadspaleizen hebben een opzet naar Frans
model maar met een Noord-Italiaans of Oostenrijks geïnspireerd
uitzicht. Een van de stadspaleizen was zelfs goed genoeg om als
tijdelijk koninklijk verblijf te dienen. Nog zo slecht niet voor een
“provinciaal” herenhuis.

Dr. Bert Gevaert (KU Leuven/Sint-Lodewijkscollege, Brugge)

Het Romeinse castellum van Oudenburg: nieuwe
inzichten

Opgravingen in het eerste decennium van de eenentwintigste
eeuw op het castellumterrein leverden een uitzonderlijke
hoeveelheid aan nieuwe resultaten op. Grondig onderzoek van
de opgravingsgegevens en de ontelbare vondsten, in combinatie
met een revisie van de gegevens uit het onderzoek van de
jaren 50, 60 en 70, leidde niet alleen tot nieuwe inzichten
met betrekking tot de reconstructie van het fort en het leven
binnen en buiten de castellummuren. Ook de ontwikkeling van
het (laat-)Romeinse verdedigingssysteem langs het Kanaal en
de contacten met Britannia worden nu in een nieuw daglicht
gesteld.

Koffiepauze

Versterkt Verleden. Het ontstaan en de
ontwikkeling van het kasteel in het graafschap
Vlaanderen
Het ontstaan en de ontwikkeling van het kasteel in het
graafschap Vlaanderen is een boeiend verhaal dat ons leidt van
de grote aarden versterkingen ten tijde van de Noormannen
tot de imposante kastelen in de Bourgondische periode. Het
vertelt het verhaal van de machtige mottekastelen uit de elfde
en twaalfde eeuw als de invloed van de Franse koningen op het
versterkingswezen.

Van 27 voor Christus tot circa 410 na Christus maakten de
Lage Landen ten zuiden van de Oude Rijn deel uit van de
noordwestelijke grens van het Romeinse Imperium. Germaanse
milities voerden in bepaalde periodes plundertochten uit in ons
gebied. Niet alleen de Rijn-limes beschermde de Gallo-Romeinen
tegen deze aanvallen, ook op de kuststroken langs de Noordzee
en het Kanaal voorzag de Romeinse overheid bepaalde vormen
van kustverdediging.
10 uur

15 uur
15.30 uur

Drs. Maarten Berkers (Archeoloog, Stadsarcheologie Gent)

Jean Luc Meulemeester (Diensthoofd cultuur van de stad
Oudenburg)

Een Romeinse limes langs de Vlaamse Kust? De
kustverdediging langs de Noordzee en het Kanaal
in de Romeinse tijd

Een wandeling door Renaissancetuinen van
paleizen

16.55 uur

Slottoespraak

Peter Velle (Schepen van cultuur)
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