UITNODIGING
Boekvoorstelling

Relicta 7

Archeologie, Monumenten- &
Landschapsonderzoek in Vlaanderen

Het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed en het
Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis
hebben het genoegen om u en uw partner uit te nodigen op
donderdag 12 mei om 18.00 uur voor de voorstelling van Relicta 7
Vlaanderen bereidt zich voor om
vanaf 2014 de Eerste Wereldoorlog te
herdenken. Ondanks het feit dat deze
oorlog bijna 100 jaar geleden plaatsvond,
blijft de belangstelling ervoor groot. Dat
bewijzen niet alleen de talrijke publicaties
maar ook de hoge bezoekersaantallen
voor herdenkingsplaatsen, musea en
erfgoedsites uit deze periode.
Het zal u bijgevolg niet verwonderen
om ook in Relicta onderzoeksbijdragen
aan te treffen over WOI-erfgoed. In dit
zevende deel brengen we een bijdrage
over de Duitse soldatenkerkhoven uit de
Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen. De
geschiedenis van deze begraafplaatsen
wordt in detail behandeld met

aandacht voor het ontstaan, de aanleg
en de latere ontwikkeling ervan tot
de vier nog bestaande zogenaamde
‘verzamelbegraafplaatsen’: Langemark,
Menen, Hooglede en Vladslo.
Deze Relicta brengt daarnaast echter
ook nog acht andere boeiende bijdragen:
middeleeuws leer uit Dendermonde
en Ninove, de eerstesteenlegging van
de Gentse Sint-Pietersabdijkerk in
1629 en een depotvondst met 18deeeuwse zilveren munten uit Zoersel.
Vier bijdragen belichten daarnaast ook
methodologische aspecten en leggen
hiermee meteen een tweede inhoudelijke
klemtoon voor dit volume van Relicta:
de mogelijkheden van laseraltimetrie

Programma

voor de kartering van Celtic Fields in
de Belgische Kempen, het geïntegreerd
bouwhistorisch en dendrochronologisch
onderzoek van de OLV-kerk in Damme,
de bewaringstoestand van het wrak van
de Belgica, en tot slot de methodologie
van de administratieve actualisatie
van de inventaris van het bouwkundig
erfgoed in Vlaanderen.

Praktisch
Gelieve uw komst te melden per e-mail:
inschrijvingen@vioe.be,
telefonisch: 02-553.16.50 of per fax
02-553.16.55

Gelegenheidsadres

18.00
T. Van driessche & A. FREYTAG,
Die Deutschen Soldatenfriedhöfe des
Ersten Weltkriegs in Flandern
De Duitse militaire begraafplaatsen uit de
Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen

18.45
Toelichting bij de pas geopende
tentoonstelling ‘War & Game(s):
Fotografische werken van Virginie Cornet
en speelgoed uit de Grote Oorlog’

18.30
Toelichting door een expert WOI van
het Koninklijk Museum van het Leger

18.55
Receptie en mogelijkheid tot bezoek War
& Game(s) en Zaal 14-18

Koninklijk Museum van het Leger
en de Krijgsgeschiedenis
Jubelpark 3, 1000 Brussel
Bordiauhal

