
WALVISSEN ... IN HET GRAVENSTEEN 

De in uitvoering zijnde consolidatiewerken aan het oostelijke bijge
bouw of de z.g. Romaanse Gaanderij van het Gravensteen worden 
nauwlettend door de archeologen gevolgd. Tijdens dit onderzoek, in 
vaak moeilijke omstandigheden, wordt er ook veel aandacht besteed 
aan het bio-archeologische aspect. Zo verzamelden de Dienst Monu
mentenzorg en Stadsarcheologie van de stad Gent en de Nationale 
Dienst voor Opgravingen geregeld bulkmonsters. Bij het uitzeven 
van dit materiaal werden verschillende fragmenten aangetroffen die 
afkomstig zijn van het schouderblad van een walvis. Deze benen 
plaat vertoonde ook een reeks krassen en haksporen. 

Dit is echter geen alleenstaande vondst. Ook tijdens de opgravingen 
in de jaren '50 werden verschillende bekapte walvisbeenderen bin
nen de muren van het Gentse steen aangetroffen. Deze recente 
vondst is echter precies gelokaliseerd, nl. in de motte-ophoging tegen 
de oudste stenen donjon en kan bijgevolg in de 11de-12de eeuw 
gedateerd worden. 

De interpretatie van deze vondsten stelt wel de nodige problemen. 
Bepaalde historische documenten wijzen erop dat het nuttigen van 
walvisvlees kan gezien worden als een 'rijke lui'-kostje. Dat ook de 
graven van Vlaanderen walvisreepjes wisten te appreciëren is niet 
onmogelijk, maar moeilijk te bewijzen. Naast vlees leverde een walvis 
ook talrijke andere bruikbare produkten. Eén daarvan is goed be
werkbaar been. Het hier besproken voorwerp (zie afb.) is uitgesne
den uit een overlangs gespleten schouderblad waarop een aantal 
krassen en haksporen te zien zijn. Vooral centraal zien we een con
centratie van sporen die een min of meer geometrisch motief met 
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loodrechten en diagonalen vertonen. Op een aantal plaatsen is het 
been precies afgebroken langsheen de inkrassingen. Het is dus niet 
onmogelijk dat de beenbewerking oorspronkelijk de bedoeling had 
de plaat verder op te delen in kleinere stukken, maar dat men deze 
bewerking heeft opgegeven, waarschijnlijk omdat het werkstuk niet 
op de geplande plaats brak. 
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