Met steun van:

De Vlaamse kustvlakte tussen Franken, Friezen en
Vikingen.
Een archeologische geschiedenis van landschap en sociale identiteit in de vroege
middeleeuwen (6e-11e eeuw n.C.)
In de loop van de vroege middeleeuwen werd het
Vlaamse poldergebied, sinds de laat-Romeinse tijd
een onherbergzaam kustmoeras, vanaf de randen
van de zandstreek en de duingordel geleidelijk
aan opnieuw gekoloniseerd. Aan de hand van
archeologische en historische bronnen kan het
verloop van dit proces, en de verschuivende
sociale verhoudingen die ermee gepaard gingen,
gereconstrueerd worden.
We gaan in deze lezing in de eerste plaats in op
de bijdrage van metaal(detectie)vondsten in dit
verhaal. Hoe lichten kledij-accessoires en andere
metalen voorwerpen archeologen in over de
vroege bewoners van de kustvlakte en hun
levenswijze? Welke rol speelden deze voorwerpen
in het creëren van een eigen identiteit?

Fragment paleogeografische reconstructie kustzone
vroege middeleeuwen (www.vliz.be/hisgiskust)

Bronzen mantelspelden (7de-8ste eeuw) uit De Panne (uit
Lehouck A. en Thoen H., De oude bewoning…, in: Berquin H.
(2012). In het zand geschreven… (www.vliz.be/hisgiskust))

Wanneer:
Waar:
Prijs:

Pieterjan Deckers (VUB) schreef zijn
doctoraat over de vroegmiddeleeuwse
bewoningsgeschiedenis van de Belgische
kustvlakte, waarbij hij de geleidelijke
herinname van dat gebied verbond met
ontwikkelingen in machtsverhoudingen en
sociale identiteit. Hij coördineert MEDEA, een
project met als doel het ontwikkelen van een
online platform om archeologische
metaaldetectievondsten te ontsluiten voor
wetenschappers en het grote publiek.

donderdag 16 maart 2017
19.30u: toelichting MEDEA
20.00u: lezing Vlaamse kustvlakte
CC de Brouckère, Congreszaal
leden (allen gezinsleden) gratis, niet-leden 3 €

Wil je meehelpen met de verwerking van de aardewerkvondsten van de site van de
vroegere pottenbakkerij Maes (Oostendestraat)?
Meer info (hoe, wanneer, waar): Guido Geers: 050 213 811 of geers.guido@skynet.be
(gelieve vóór 23 februari contact op te nemen als je wil/kan meehelpen)
Komende activiteiten:
6 april: Brouwerijen en jeneverstokerijen te Torhout
27 april: Een regenboog aan dialecten (i.s.m. verschillende verenigingen)
Indien je in het vervolg per e-mail wilt verwittigd worden of per post, gelieve uw adres door te geven via
desender.decramer@scarlet.be of 050/211889; meer informatie over de kring: www.heemkundetorhout.be

