GENOOTSCHAP VOOR GESCHIEDENIS
VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK GESTICHT IN 1839 ONDER DE BENAMING «SOCIÉTÉ D’ÉMULATION» TE BRUGGE

Secretariaat: Bossuytlaan 59, 8310 Assebroek

Het bestuur van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge nodigt U graag uit tot de

Jaarvergadering
die plaats vindt op zaterdag 12 december 2015 om 15.00 uur
in het Stadsarchief, Burg 11A te Brugge.

— PROGRAMMA —
▪ Verwelkoming en werkingsverslag door voorzitter dr. André VANDEWALLE
▪ Voorstelling van de Handelingen 2015/2 door redactiesecretaris Kurt PRIEM
▪ Lezing door prof. dr. Wim DE CLERCQ en drs. Jan TRACHET (Vakgroep Archeologie UGent), over:

Middeleeuws Brugge en zijn voorhavens
Een landschapsarcheologische bijdrage tot het Zwindebat
Het middeleeuws havengebied van het Zwin is een dynamisch landschap dat
eeuwenlang beïnvloed is door de interactie tussen natuur en mens. De brede zeearm
van het Zwin maakte niet enkel van Brugge een economische en culturele metropool,
maar kreeg er op zijn oevers ook een ketting van bloeiende voorhavens bij. Na 1500
waren de economische hoogdagen van Brugge en zijn voorhavens voorbij, verlandde
het middeleeuwse havencomplex en bleven historici en archeologen achter met een
reeks ‘verloren dorpen’.
Al bijna 150 jaar wordt het onderzoek naar Brugge’s verbinding met de zee en de
verdwenen dorpen gevoerd door historici en bodemkundigen, terwijl de bijdrage van
archeologen tot nog toe eerder beperkt is geweest. De laatste decennia echter heeft
de landschapsarcheologie het potentieel van de zogenaamde ‘non-invasieve
methodes’ aangetoond. Een combinatie van traditionele en nieuwe, non-destructieve
prospectietechnieken belooft een brede en waardevolle archeologische dataset aan te
leveren, die een tot een beter begrip van de evolutie van het Zwingebied kan leiden.
In deze lezing worden de eerste resultaten van het onderzoek in Monnikerede en
Hoeke voorgesteld.

▪ Gelegenheid tot het stellen van vragen
▪ Receptie
De toegang is gratis. Na de jaarvergadering is er gelegenheid om de publicaties van het Genootschap in te kijken en aan
te kopen. Leden die in orde zijn met hun lidmaatschapsbijdrage kunnen hun exemplaar van de Handelingen meenemen.
Lidmaatschapsbijdrage 2016. De leden worden vriendelijk verzocht hun lidmaatschapsbijdrage voor 2016 zo spoedig
mogelijk te betalen. Leden binnenland betalen 25,00 euro op rekening nummer BE05 0000 1079 3975 t.n.v.
Genootschap voor Geschiedenis, 8310 Assebroek. Contante betaling van achterstallig lidgeld en/of de bijdrage voor
2016 is ook mogelijk op de jaarvergadering.

