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De afgelopen decennia kende Vlaanderen 
een toename van archeologische activiteit. 
Grootschalige opgravingen springen daarbij 

in het oog. De grote hoeveelheid informatie 
die op deze wijze bovengespit wordt, is 
minder bekend.
 
Met de Archeologiedag 2018 knoopt de 
provinciale dienst Erfgoed weer aan bij de 
traditie om  archeologische onderwerpen 
op een hoog niveau in de kijker te plaatsen 
en deze kennis te ontsluiten. De provinciale 
Archeologiedag belicht telkens een thema.    
Enkele recent opgegraven Merovingische 
grafvelden en de nakende publicatie van het 
grafveld van Broechem, het eerste archeologische 
‘topstuk’, zijn de directe aanleiding voor de keuze 
om De vroege middeleeuwen. Een donkere periode 
voor de Antwerpse Kempen? centraal te plaatsen.
 
Vertrekkend van deze funeraire sites zoomen we uit 
naar andere aspecten van de vroegmiddeleeuwse 
samenleving en naar de omliggende regio’s. 
Onderzoekers brengen overzichten van dit onderwerp 
in de Antwerpse Kempen, in het aangrenzende   
Noord-Brabantse gebied en in de zandstreek van   
Oost- en West-Vlaanderen.
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PROGRAMMA

10u00

Stephan Delaruelle
Erfgoed Noorderkempen

Een claim op het land. Merovingers op 
bronstijdgrafheuvels in Beerse

In 2008 en 2009 deed AdAK onderzoek op de verkaveling 
Krommenhof in Beerse. De restanten van tien grafmonumenten, 
hoofdzakelijk uit de midden-bronstijd, kwamen aan het licht. In 
de Merovingische periode werden deze grafheuvels opnieuw in 
gebruik genomen. In vier ervan worden in totaal 36 inhumaties 
bijgezet, waarvan zes in grote kamergraven. Het eindrapport van 
deze uitzonderlijke site is recent gepubliceerd. 

10u15

Bert Mestdagh
Monument Vandekerckhove nv

Een Merovingisch grafveld tussen Durme en Wase cuesta 
in Elversele 

Bij een recente opgraving in Elversele (Temse) werden op de 
rand van de Durmevallei en aan de voet van de Wase Cuesta 
50 Merovingische graven gevonden, veelal inhumaties. Het 
merendeel lag in een kist in een grafkamer, vergezeld van  
wapentuig en sieraden. Slechts enkele overledenen zijn in een 
lijkwade en een eenvoudiger grafkuil begraven. Het grafveld is 
ontstaan op het einde van de 6de en loopt door tot in de 7de 
eeuw. Het was de laatste rustplaats van mannen, vrouwen en 
kinderen, waarschijnlijk leden van een kleine gemeenschap uit de 
omgeving.  

10u30

Johan Van Cauter
Erfpunt

Conservatie is informatie. Kenniswinst via een gedegen 
conservatieproces

De lezing belicht de verborgen inhoud van gecorrodeerde 
‘metaalklompen’ uit vroegmiddeleeuwse graven. De informatie 
verstopt in de corrosielagen is velerlei en varieert van ‘verborgen’ 
leer-/textielresten en hout tot versieringen op het metaal 
die bij röntgenopnames niet zichtbaar zijn. Vertrekkend van 
gordelelementen van sites uit Herentals en Boechout tonen we 
wat er allemaal ‘te lezen’ is rond en op deze objecten. Het publiek 
kijkt hier mee door de ogen van de conservator. 

10u45

Koffiepauze 

11u15

Rica Annaert 
FWO-VUB – agentschap Onroerend Erfgoed

‘Dead men talking…’. Het grafveld van Broechem: nieuwe 
onderzoeksperspectieven voor een perifere regio 

Het onderzoek van het grafveld in Broechem heeft in onze 
streken een nieuwe impuls aan de zogenaamde Burial 
Archaeology gegeven. Moderne opgravingstechnieken, aandacht 
voor conservering en interdisciplinaire verwerking werden 
de norm. De Broechemse graven betekenen een leidraad 
in het onderzoek van reeds bekende én recent opgegraven 
vroegmiddeleeuwse grafvelden in deze perifere regio van Noord-
Francia. De analyse van de graven en hun materiële cultuur biedt 
inzichten over het sociale leven en ideologische opvattingen 
van leefgemeenschappen in een afgelegen gebied tijdens deze 
transitieperiode.  

11u45

Nico Arts
stad Eindhoven

Een Karolingische pottenbakkerij van Badorf-type 
aardewerk in Beerse

In oktober 2014 is in Beerse een pottenbakkersoven opgegraven 
gevuld met Badorf aardewerk. De meer dan 4100 scherven zijn 
afkomstig van minstens 157 potten van verschillende typen. 
14C-dateringen wijzen op een vroege fase van de Karolingische 
periode. De gelijkenissen van zowel de vorm en de versiering van 
het aardewerk, als van de ovenstructuur met vondsten uit het 
oostelijke Eifelgebied zijn duidelijk. Er zijn echter ook duidelijke 
verschillen. Vragen die we kunnen stellen, zijn: In welk gebied 
is dit aardewerk verspreid? Is dit een geïsoleerde oven of zijn er 
nog meer? Waar woonden de pottenbakkers?

12u00

Lunch

Voormiddag

8u30: deuren open

9u20

Luk Lemmens 
gedeputeerde voor Erfgoed
Verwelkoming

9u30

Annelies De Raymaeker & Maarten Smeets
Studiebureau Archeologie bvba

De vroegmiddeleeuwse nederzetting en het bijbehorende 
grafveld aan de Roggestraat in Herentals
In 2013 onderzocht Studiebureau Archeologie bvba circa 1,3 ha 
aan de Roggestraat in Herentals. Tijdens deze opgraving kwam 
een meerperiodensite aan het licht met sporen uit de ijzertijd, 
de vroege en volle middeleeuwen en de eerste helft van de 
20ste eeuw. Het gros ervan behoort tot een vroegmiddeleeuwse 
nederzetting met bijbehorend grafveld. Verspreid over het 
terrein werden 17 plattegronden en 18 waterputten uit deze fase 
onderzocht. Het grafveld bestaat uit 33 individuele grafkuilen, met 
een minimum van 35 begravingen. 

9u45

Ron Bakx & Maarten Smeets
Studiebureau Archeologie bvba

Boechout-Mussenhoevelaan: vroegmiddeleeuwse graven 
in een ouder dodenlandschap

In 2014 kwamen bij een opgraving aan de Mussenhoevelaan 
in Boechout onverwacht enkele vroegmiddeleeuwse graven 
aan het licht. De graven bevinden zich in de nabijheid van deels 
rechthoekige greppelstructuren die we mogen interpreteren als 
graf-/rituele monumenten uit de ijzertijd. Het ziet ernaar uit dat 
deze locatie bewust gekozen werd door de vroegmiddeleeuwse 
bewoners.  
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14u40

Ewoud Deschepper
FWO Vlaanderen-Universiteit Gent

Vroegmiddeleeuwse landelijke bewoning in de provincie 
Antwerpen: een bilan na 30 jaar opgravingen

In de jaren 1990 zorgde een resem nieuwe opgravingen voor een 
sterke toename van de kennis over de vroegmiddeleeuwse rurale 
bewoning in de provincie Antwerpen. Toen werden al de eerste 
visies op de aard van deze boerderijen naar voren gebracht. In 
deze lezing brengen we  deze visies samen en analyseren we ook 
de resultaten van recente opgravingen. Zo komen we tot een 
vergelijkend kader voor de evolutie van de vroegmiddeleeuwse 
rurale bewoning in de driehoek Antwerpen-Turnhout-Geel.

15u15 
prof. Dries Tys
Vrije Universiteit Brussel 

Conclusies: vragen, antwoorden en onderzoeksperspec-
tieven voor Merovingische archeologie in Antwerpen

15u50

Joke Bungeneers
provincie Antwerpen dienst Erfgoed

Korte toelichting bij het educatief pakket ‘Archeologie & 
Merovingers’ en slotwoord 

16u00

Receptie

Namiddag

13u00

prof. Wim De Clercq & Ewoud Deschepper 
Universiteit Gent & FWO Vlaanderen-Universiteit Gent 

Koken, ploegen, melken, … Het vroegmiddeleeuwse 
boerenleven tussen Noordzee en Schelde archeologisch 
onderzocht

De manier waarop vroegmiddeleeuwse boerengemeenschappen 
hun huizen bouwden, voorzagen in hun voedselvoorziening, 
hun gezinnen structureerden, … kon voor het eerst bestudeerd 
worden dankzij pionierswerk in de jaren ’70, ’80 en ’90 van de 
vorige eeuw. De laatste 10 jaar is de hoeveelheid gegevens uit 
opgravingen zeer sterk toegenomen, en kunnen we verder 
bouwen op de ‘oudere’ informatie. De lezing biedt een overzicht 
van deze nieuwe resultaten en plaatst ze in een regionaal en 
vergelijkend kader.

13u35

prof. Arno Verhoeven
Universiteit van Amsterdam

De rijke oogst van middeleeuwse nederzettingen in 
Noord-Brabant 
In de middeleeuwen was er geen grens tussen het noorden 
van België en het zuiden van Nederland. De archeologie van 
die streken, eigenlijk één gebied, vertoont dan ook meer 
overeenkomsten dan verschillen. In deze lezing schetsen 
we een beeld van de enorme kennistoename over de rurale 
bewoning vóór 1200 in het huidige Noord-Brabant. Onder andere 
nederzettingsontwikkeling, huisbouw, gebruiksaardewerk en 
landbouw komen daarbij aan bod. We besteden aandacht aan 
vragen die op dit moment actueel zijn en die door onderzoek aan 
beide zijden van de huidige landsgrens wellicht kunnen worden 
opgehelderd.

14u10

Koffiepauze
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PRAKTISCH
DATUM

woensdag 21 november 2018

LOCATIE 

Seminarie Elzenveld
Lange Gasthuisstraat 45
2000 Antwerpen

INSCHRIJVEN voor deze gratis studiedag kan   
enkel digitaal via deze link, tot en met woensdag   
14 november. Het aantal plaatsen is beperkt,   
dus wees er tijdig bij.

BEREIKBAARHEID

Seminarie Elzenveld bevindt zich in het historisch 
centrum van Antwerpen, op 30 minuten wandelen 
van het Centraal Station. Het openbaar vervoer 
is dan ook de beste manier om Elzenveld te 
bereiken. Trams 4 en 7 stoppen voor de deur op het 
Mechelseplein. Trams 5 en 8 stoppen aan de halte 
Nationale Bank, op 2 min. wandelen van Elzenveld. 

Komt u met de wagen? Houd dan rekening 
met de lage-emissiezone! Alle info op www.
slimnaarantwerpen.be/LEZ. Met de auto parkeert 
u best in een parkeergarage in de buurt. De Indigo 
Parking ‘Nationale Bank’ is vlakbij. Zie ook 
www.elzenveld.be voor meer informatie.

MEER INFORMATIE?

Provincie Antwerpen, dienst Erfgoed, 
T 03 240 64 14 of 
erfgoed@provincieantwerpen.be
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© De Logi & Hoorne

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSTtEkZAzno_aT-vowSUE9TJtQ6XELn-VvXRvBSexXwBiYGw/viewform?usp=sf_link

