
Raveschotlezing 2018: Feestelijke start van het
archeologische jaar

Op donderdag 25 januari 2018 vindt in de Cultuurkapel Sint-Vincent de jaarlijkse
Raveschotlezing plaats. Dit jaar is de gastspreker Dr. Vincent Debonne, over de
baksteenarchitectuur in Gent in de 13de en 14de eeuw. De boeiende uiteenzetting
is ineens ook de feestelijke start van het nieuwe archeologische jaar. De toegang is
gratis, inschrijven is niet nodig.

Haast uit het niets verrezen omstreeks het jaar 1200 in verschillende gebieden in
Noordwest-Europa monumentale gebouwen in baksteen. Het nieuwe bouwmateriaal
werd al gauw erg populair. In het graafschap Vlaanderen werden de eerste gebouwen in
'gebakken steen' opgetrokken in de kuststreek. Waarschijnlijk werd de baksteenbouw
voor het eerst uitgeprobeerd in Brugge, mede dankzij de contacten die men daar had
met Noord-Duitse handelssteden aan de Oostzee, met name Lübeck. Hoewel de
Vlaamse steenbakkerij en baksteenbouw dus niet zijn uitgevonden in Gent, heeft de stad
toch een belangrijke en geheel eigen plaats in het baksteenlandschap van middeleeuws
Vlaanderen.



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief

Zo bezit Gent de oudst bewaarde, bakstenen gebouwen in Vlaanderen buiten de
kuststreek. Het toont aan dat het bouwbedrijf in middeleeuws Gent heel snel de
innovaties uit de kuststreek, en ook het Waasland, heeft herkend, heeft overgenomen en
verder heeft ontwikkeld. De gebouwen die in het begin van de 14de eeuw in Gent
werden gerealiseerd behoren architecturaal en bouwtechnisch zelfs tot de meest
geavanceerde baksteenarchitectuur van die tijd in Vlaanderen.

Programma

Een stadsarcheologisch jaar (Gunter Stoops, Stadsarcheologie Gent)

De start van een nieuw jaar en een inleiding tot de lezing (Annelies Storms, schepen van
Cultuur)
Flanders Technology in de middeleeuwen. Bouwen met baksteen in Gent in de 13de en
14de eeuw (Dr. Vincent Debonne, Erfgoedonderzoeker, agentschap Onroerend Erfgoed)
Receptie

De Raveschotlezing vindt plaats op 25 januari 2018, om 20 uur in de Cultuurkapel Sint-
Vincent, Sint-Antoniuskaai 10 in Gent. De toegang is gratis, inschrijven is niet nodig. De
lezing is moeilijk toegankelijk voor minder mobiele mensen.

Informatie
Geert Vermeiren, waarnemend directeur Stadsarcheologie, tel. 09 266 57 81, e-mail
geert.vermeiren@stad.gent

Bevoegd

Mevrouw Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme, en
Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail:
schepen.storms@stad.gent
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van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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