
 14 januari 2019, 10:00 (CET)

Raveschotlezing 2019: Feestelijke start van het
archeologische jaar

Op donderdag 24 januari 2019 kan u om 20.00 uur genieten van de jaarlijkse

Raveschotlezing. Gastspreker Prof. Dr. Dries Tys geeft een inkijk in de

ontwikkeling van het vroegmiddeleeuwse Gent en de rol van ‘de vergadering van

de vrije mannen’ hierbij. Deze avond is tegelijk 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

Gunter Stoops, Stadsarcheologie Gent

 

De start van een nieuw jaar en een inleiding tot de lezing

Filip Watteeuw, Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

 

Cultus, bestuur en handel en de dynamiek van Gent als 'Centrale Plaats'

Prof. Dr. Dries Tys, Hoofddocent Medieval Archaeology, Vrije Universiteit Brussel

⏲



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 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.

Wat was de rol van ‘de vergadering van de vrije mannen’ in de ontwikkeling van

middeleeuwse steden? De spreker van deze avond geeft u een inkijk in een dergelijke

‘assembly’, waarbij men instond voor het bestuur, de rechtspraak en de ritualiteit in het

vroegmiddeleeuwse Gent.

Zo is er een sprekend verhaal van de koopman en de gouden kelk van Sint-Baafs. Ontdek dit en

veel meer tijdens deze feestelijke inzet van het jaar.

Receptie

Praktische informatie

24 januari 2019, 20 uur in het Gravensteen, Sint-Veerleplein 11.

Toegang gratis, inschrijven niet nodig.

Wie minder mobiel is, kan best vooraf even Stadsarcheologie Gent contacteren op het

telefoonnummer 09 266 57 60

Contact

Geert Vermeiren, wnd. coördinator-expert Stadsarcheologie Gent, tel. 09 266 57 81, e-mail

geert.vermeiren@stad.gent

Bevoegd

Filip Watteeuw
Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis, Botermarkt
1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 97, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent
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