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SAMENVATTING	

In	 opdracht	 van	 de	 V.Z.W.	 Broeders	 van	 Liefde	 heeft	 Antea	 Group	 een	 archeologisch	 vlakdekkend	 onderzoek	
uitgevoerd	in	de	tuin	van	het	rust-en	verzorgingstehuis	Mariatroon.	Het	veldwerk	is	gefaseerd	uitgevoerd.	Een	eerste	
opgravingcampagne	 is	uitgevoerd	van	28	oktober	 tot	en	met	31	november	2010.	De	 tweede	 fase	 is	 gestart	op	28	
februari	en	is	beëindigd	op	1	april	2011.		

Het	 onderzoek	 is	 uitgevoerd	 door	 een	 multidisciplinair	 team	 dat	 bestaat	 uit	 archeologen	 van	 Antea	 Group,	
antropologen	 van	 de	 universiteit	 van	 Bordeaux	 en	 het	 Koninklijk	 Instituut	 voor	 Natuurwetenschappen	 Brussel,	
archeologen	van	de	Vrije	Universiteit	Brussel,	de	stad	Dendermonde	en	de	Provincie	Oost-Vlaanderen.		

Het	 onderzoek	 heeft	 aangetoond	 dat	 ondanks	 de	 vele	 moderne	 verstoringen	 er	 goedbewaarde	 archeologische	
sporen	 aanwezig	 zijn	 in	 het	 onderzoeksgebied.	 Deze	 sporen	 zijn	 gedateerd	 van	 de	 10de	 eeuw	 tot	 en	met	 de	 19de	
eeuw.	Om	het	rapport	overzichtelijk	op	te	stellen	is	besloten	de	onderzoekresultaten	onder	te	verdelen	in	een	pre-
kloosterfase,	een	kloosterfase	en	zijn	de	inhumaties	opgenomen	in	een	afzonderlijk	hoofdstuk..	

Uit	de	pre-kloosterfase	kan	besloten	worden	dat	er	vanaf	de	10de	eeuw	sporen	van	menselijke	activiteit	aanwezig	zijn	
binnen	het	onderzoeksgebied.	Vanaf	de	14de	eeuw	wordt	het	gebied	intensiever	in	gebruik	genomen.	Verschillende	
afvalkuilen	 kunnen	 worden	 toegeschreven	 aan	 de	 bewoning	 die	 zich	 in	 de	 14de	 eeuw	 langs	 de	 Molenstraat,	 de	
Laarstraat,	de	Brusselse	Straat	en	de	Bijvang	bevindt.	Wat	ten	slotte	moet	worden	vermeld	is	dat	de	relatie	tussen	de	
sporen	onderling	sterk	is	verstoord	door	de	aanleg	van	moderne	betonnen	waterputten.	Hierdoor	is	een	groot	deel	
van	de	archeologische	sporen	vernietigd	en	onherroepelijk	verloren	gegaan.		

In	het	oostelijk	deel	van	het	projectgebied	zijn	archeologische	resten	bewaard	die	geassocieerd	kunnen	worden	met	
het	 Birgitinesseklooster.	 In	 de	 eerste	 plaats	 gaat	 het	 over	 verschillende	 bakstenen	 structuren,	 zoals	 een	 beerput,	
enkele	 vloerniveau’s	 en	 muurfunderingen.	 Er	 zijn	 ook	 enkele	 paden	 en	 verschillende	 afvalkuilen	 en	 grachten	
geregistreerd	die	in	verband	kunnen	worden	gebracht	met	het	klooster	in	de	15de,	16de-17de	en	18de	eeuw.		

Wanneer	we	 rekening	 houden	met	 de	 kroniek	 van	 de	 eerste	 abdis	 van	 het	 klooster	 kan	 besloten	worden	 dat	 de	
oudste	bakstenen	resten	in	zone	A	waarschijnlijk	toebehoren	aan	huizen	die	zich	al	op	het	terrein	bevinden	wanneer	
de	kloosterlingen	het	gebied	 in	gebruik	nemen.	Deze	huizen	zijn	 in	de	 tweede	helft	van	de	15de	eeuw	stelselmatig	
opgekocht	 en	 verbouwd	 om	 kloosterlingen	 in	 onder	 te	 brengen.	 Omdat	 de	 meeste	 bakstenen	 structuren	 zich	
grotendeels	 in	 het	 oostprofiel	 bevinden	 krijgen	we	maar	 een	 fragmentarisch	 beeld	 van	 de	 bebouwing	 in	 zone	 A.	
Omdat	 dit	 beeld	 ons	 niet	 toelaat	 een	 gefundeerd	 verhaal	 te	 reconstrueren	 verwijzen	 we	 naar	 het	 tweede	
archeologisch	onderzoek,	dat	zal	plaatsvinden	na	de	afbraak	van	het	huidige	rusthuis.	Pas	wanneer	dit	onderzoek	is	
afgerond	zal	een	duidelijk	beeld	verkregen	worden	van	de	baksteenbouw	in	de	oostelijke	zone	van	het	projectgebied	
vanaf	de	14de	eeuw.		

In	zone	B	zijn	verschillende	grote	afvalkuilen	opgetekend.	Uit	een	grote	laat	15de–vroege	16de	eeuwse	afvalkuil	is	zeer	
veel	 aardewerk	 en	 dierlijk	 botmateriaal	 verzameld	 waardoor	 het	 spoor	 is	 geïnterpreteerd	 als	 afvalkuil	 van	 de	
kloosterkeuken.	Opvallend	aan	deze	 context	 is	dat	er	op	verschillende	 scherven	en	bodems	eigendomskenmerken	
zijn	aangebracht.	Het	kenmerken	van	aardewerk	is	een	fenomeen	dat	vaker	voorkomt	bij	middeleeuwse	kloosters,	en	
in	 het	 bijzonder	 bij	 vrouwenkloosters.	 Centraal	 in	 spoor	 92	 is	 een	 collectieve	 begraving	 ingesneden.	 Uit	 de	
beginperiode	 van	 het	 klooster	 zijn	 ook	 verschillende	 kleinere	 kuilen	 opgegraven	 waaruit	 steeds	 weinig	 grijs-	 en	
roodbakkend	locaal	geproduceerd	en	geïmporteerd	aardewerk	en	steengoed	is	verzameld.		

In	de	 late	15de	 en	de	 vroege	16de	 eeuw	zijn	er	 verschillende	grachten	 in	 gebruik	op	het	 terrein.	 Zo	doorkruist	 een	
voorloper	van	spoor	57	het	gebied	van	noord	naar	zuid.	Uit	dit	spoor	vertrekt	op	zijn	beurt	spoor	91	dat	eerder	een	
noordoost-zuidwest	oriëntatie	kent..	Spoor	26	is	een	gracht	die	is	gedateerd	in	de	16de	eeuw.	Het	spoor	loopt	van	de	
noordwestelijke	hoek	van	het	gebied	tot	aan	spoor	57.	Uit	deze	gracht	is	zowel	 lokaal	geproduceerd	aardewerk	als	
geïmporteerde	waar	 verzameld.	Opmerkelijk	 is	 de	 vondst	 van	een	 skelet	 net	 onder	 de	bodem	van	het	 spoor.	Het	
skelet	behoort	toe	aan	een	kind	en	bevindt	zich	in	een	vreemde	positie.	De	positie	wijst	erop	dat	dit	individu	niet	met	
de	nodige	zorg	en	respect	is	begraven.		

In	het	noordprofiel	in	zone	D	en	C	bevinden	er	zich	verschillende	uitbraaksporen	die	kunnen	worden	toegeschreven	
aan	het	klooster	in	de	17de	eeuw.	In	zone	C	zijn	opvallend	veel	kuilen	aanwezig	waarvan	de	vulling	bestaat	uit	17de	en	
18de	 eeuws	afbraakmateriaal	 en	bouwkeramische	elementen.	De	 aanwezigheid	 van	deze	 kuilen	 en	uitbraaksporen	
toont	aan	dat	er	gedurende	de	17de	eeuw	veel	verbouwd	is	op	het	kloosterdomein.	De	historische	bronnen	staven	
deze	 hypothese.	 Na	 de	 godsdiensttroebelen	 in	 het	 laatste	 kwart	 van	 de	 16de	 eeuw	 is	 een	 groot	 deel	 van	 het	
kloostercomplex	 zwaar	 beschadigd	 en	 sommige	 gebouwen	 zijn	 geheel	 vernield.	 In	 de	 17de	 eeuw	 begint	 men	
stelselmatig	aan	de	heropbouw	van	het	kloostercomplex.	Een	ander	argument	dat	de	kloosterplattegrond	meermaals	
is	aangepast	is	af	te	lezen	uit	de	historische	kaarten.	Wanneer	het	grondplan	van	het	klooster	in	het	midden	van	de	
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17de	eeuw	wordt	vergeleken	met	het	plan	van	1784	is	te	zien	dat	er	verschillende	wijzigingen	in	het	grondplan	zijn	
doorgevoerd.		

Ten	slotte	bevinden	er	zich	nog	2	beschoeide	grachten	op	het	 terrein.	Beide	sporen	konden	niet	optimaal	worden	
onderzocht	omdat	 spoor	132	 zich	 grotendeels	 in	het	 zuidprofiel	 bevindt	 en	 spoor	57	 zwaar	 verstoord	 is	 door	een	
moderne	betonnen	riolering.	Aan	de	hand	van	het	beschikbaar	kaartmateriaal	en	de	vondsten	kan	besloten	worden	
dat	 spoor	 57,	 of	 een	 voorloper	 ervan,	 al	 in	 gebruik	was	 in	 de	 15de	 eeuw	en	pas	 is	 gedempt	 in	 de	 19de	 eeuw.	Het	
aardewerk	uit	spoor	132	dateert	uit	de	17de	en	18de	eeuw.	Het	dempingspakket	bevat	opnieuw	19de	eeuws	materiaal.	
Deze	grachten	zijn	waarschijnlijk	gedempt	wanneer	de	zusters	Maricolen	het	terrein	in	het	midden	van	de	19de	eeuw	
in	gebruik	nemen.	

Centraal	 in	 zone	B	 is	 tijdens	 de	 eerste	 fase	 van	 het	 onderzoek	 een	 begraafplaats	 aangesneden.	Na	 een	 historisch	
onderzoek	 is	 gebleken	 dat	 tijdens	 het	 laatste	 kwart	 van	 de	 16de	 eeuw	 een	 noodbegraafplaats	 is	 aangelegd	 in	 de	
kloostertuin..	 Omdat	 de	 begraafplaats	 is	 ontstaan	 in	 een	 periode	 van	 crisis	 wijkt	 de	 situatie	 sterk	 af	 van	 de	
organisatie	van	een	regulier	kerkhof.		

Een	 traditioneel	kerkhof	 is	doorgaans	opgebouwd	uit	verschillende	 funeraire	niveaus.	Bij	Maria	Troon	zijn	er	
slechts	enkele	graven	gekend	die	mogelijk	kunnen	worden	toegeschreven	aan	een	tweede	funerair	niveau.	Het	
grootste	deel	van	de	inhumaties	zijn	bijgevolg	ingesneden	in	dezelfde	stratigrafische	laag.	Aan	de	hand	van	de	
oriëntatie	van	de	graven	kan	toch	een	bepaalde	fasering	worden	opgemerkt.	Mogelijk	hoort	elke	cluster	met	
dezelfde	oriëntatie	toe	aan	een	periode	waarin	gelijktijdig	of	kort	op	elkaar	veel	mensen	bezweken	aan	de	pest.		
Bij	een	volgende	sterftegolf,	na	enkele	maanden	of	 jaren,	 is	 telkens	gestart	met	het	graven	van	grafkuilen	 in	
een	andere	zone.		Dit	verklaart	waarom	sommige	zones	tweemaal	zijn	aangesneden	en	enkele	van	de	skeletten	
worden	oversneden	door	jongere	begravingen.		

Een	ander	opvallend	verschil	met	een	regulier	kerkhof	is	dat	slechts	6	skeletten	met	de	traditionele	westoost	of	
oostwest	 oriëntatie	 begraven	 zijn.	 De	 aanwezigheid	 van	 verschillende	 collectieve	 graven	 is	 opnieuw	 een	
indicatie	 naar	 een	 periode	 van	 sterftecrisis.	 In	 totaal	 zijn	 de	 resten	 van	 79	 individuen	 opgegraven.	 Deze	
inhumaties	 bevinden	 zich	 in	 47	 afzonderlijke	 graven.	 Dit	 wil	 zeggen	 dat	 er	 31	 lichamen	 zijn	 begraven	 in	
enkelvoudige	graven,	terwijl	48	andere	lichamen	in	een	collectief	graf	zijn	bijgezet.	Onder	te	term	collectief	graf	
worden	 in	 dit	 onderzoek	 graven	 bedoeld	 die	 2	 tot	 7	 verschillende	 individuen	 bevatten.	 In	 totaal	 zijn	 11	
dubbele,	 1	 driedubbel,	 2	 vijfvoudige,	 1	 zesvoudig	 en	 1	 zevenvoudig	 graf	 geregistreerd.	Wat	 opvalt,	 is	 dat	 er	
zowel	bij	de	enkelvoudige	als	de	collectieve	graven	kistbegraving	en	inhumatie	in	volle	grond	wordt	toegepast.	
Dit	kan	een	verwijzing	 zijn	naar	een	verschil	 in	 sociale	 status.	 In	de	historische	bronnen	wordt	echter	 steeds	
gesproken	over	arme	mensen	die	in	de	tuin	zijn	begraven.	Een	andere	mogelijke	verklaring	is	dat	de	vraag	naar	
grafkisten	in	tijden	van	een	sterftecrisis	zo	hoog	is	dat	er	onvoldoende	kisten	kunnen	geproduceerd	worden	en	
er	bijgevolg	wordt	overgegaan	tot	inhumatie	in	volle	grond.	

Wanneer	 we	 ten	 slotte	 de	 historische,	 archeologische	 en	 de	 biologische	 gegevens	 samenbundelen	 kan	
bevestigd	 worden	 dat	 de	 begraafplaats	 van	 Maria	 Troon	 is	 ontstaan	 als	 gevolg	 van	 een	 crisissituatie.	 De	
oorzaak	 van	 de	 sterftecrisis	 is	 de	 pest	 die	 gedurende	 het	 laatste	 kwart	 van	 de	 16de	 eeuw	 de	 stad	 in	 een	
wurggreep	houdt.	Aan	de	hand	van	2	historische	bronnen	is	de	begraafplaats	nauwer	gedateerd	tussen	1579	
en	1584.	In	deze	periode	is	het	klooster	afgeschaft	en	zijn	de	verlaten	kloostergebouwen	ingericht	als	pesthuis.	
In	de	tuin	wordt	een	begraafplaats	voor	slachtoffers	van	de	pest	aangelegd.	Indien	er	al	vanaf	1579	slachtoffers	
worden	 begraven	 in	 de	 tuin	moet	 er	 rekening	 gehouden	worden	met	 het	 feit	 dat	 er	 zich	 in	 de	 kloostertuin	
meer	menselijke	resten	bevinden	dan	de	120	slachtoffers	die	in	de	stadrekening	van	1584	worden	vermeld.		
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DEEL	1:	INLEIDING	
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1 Algemene	Inleiding	

In	opdracht	van	de	Broeders	van	Liefde	heeft	Antea	Group	een	archeologische	vlakdekkende	opgraving	uitgevoerd	in	
de	tuin	van	het	rust-en	verzorgingstehuis	Huize	Mariatroon	in	Dendermonde.	Het	onderzoeksgebied	is	gelegen	langs	
de	Bijvang,	de	Brusselsestraat,	de	Molenstraat	en	de	Zuidlaan.		

Het	 onderzoek	 kadert	 in	 de	 geplande	 bouw	 van	 een	 nieuwe	 vleugel	 van	 het	 rust-	 en	 verzorgingstehuis	 Huize	
Mariatroon.	Het	vooronderzoek,	door	middel	van	een	werfbegeleiding	en	proefsleuven,	heeft	 in	2OO7	aangetoond	
dat	de	geplande	bouwwerken	de	site	van	het	voormalige	klooster	en	de	aanwezige	archeologische	waarden	ernstig	
zullen	verstoren	of	 zelfs	 vernietigen.	Gevolg	gevend	aan	het	bestaande	archeologisch	decreet	 van	1993	 is	daarom	
beslist	 een	 deel	 van	 het	 plangebied	 op	 te	 graven,	 zodat	 de	 aanwezige	 archeologische	waarden	ex	 situ	behouden	
kunnen	worden.		

Het	 archeologische	 veldwerk	 is	 in	 een	eerste	 fase	 van	28	oktober	 tot	 en	met	 30	november	 2010	uitgevoerd	door	
Edith	 Goudie	 Falckenbach,	 Marc	 Brion	 en	 Lina	 Cornelis.	 Het	 veldwerk	 van	 de	 tweede	 fase	 is	 uitgevoerd	 van	 28	
februari	tot	en	met	2	april	2011	en	gebeurde	door	Edith	Goudie	Falckenbach,	David	Kneuvels,	Mikaël	Rousic,	Antony	
Colombo	 en	 Marc	 Brion.	 De	 archeologische	 sporen	 werden	 digitaal	 ingemeten	 door	 archeoloog	 Dirk	 Mervis	 en	
landmeter	Jonas	Van	Hooreweghe.		

De	contactpersoon	bij	de	bevoegde	overheid,	Ruimte	en	Erfgoed	is	Nancy	Lemay.	De	wetenschappelijke	begeleiding	
lag	 in	 handen	 van	 Luc	 Bauters	 en	 Dominique	 Castex.	 Contactpersoon	 bij	 de	 Broeders	 van	 liefde	 zijn	 Stefan	 Van	
Sevecotte	en	Johan	Vermoesen.	

Het	onderzoek	heeft	de	archeologische	verwachting	sterk	overtroffen.	De	vondst	van	verschillende	sporen	die	 zijn	
gedateerd	in	de	hoge	en	de	late	Middeleeuwen	vertellen	meer	over	de	geschiedenis	van	het	terrein	voor	de	komst	
van	het	Birgitinessenklooster	in	de	tweede	helft	van	de	15de	eeuw.	De	belangrijkste	vondst	binnen	het	projectgebied	
is	ongetwijfeld	de	bijzondere	funeraire	context	die	is	toegeschreven	aan	een	noodbegraafplaats	van	pestlijders	in	de	
periode	1579-1584.		
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2 Dankwoord	

Het	 onderzoek	 in	 Dendermonde	 is	 een	 samenwerking	 tussen	 Antea,	 de	 Vrije	 Universiteit	 Brussel,	 de	 Université	
Bordeaux	1,	het	Koninklijk	Belgisch	Instituut	voor	Natuurwetenschappen	Brussel	(KBIN),	de	stad	Dendermonde	en	de	
provincie	Oost-Vlaanderen.	Het	onverwacht	aantreffen	van	een	pestbegraafplaats	is	dankzij	de	hulp	van	alle	partijen	
op	een	verantwoorde	wetenschappelijke	onderzocht	kunnen	worden.		

Onze	 dank	 gaat	 uit	 naar	 Dominique	 Castex,	 Mikaël	 Rousic	 en	 Antony	 Colombo	 van	 de	 Université	 1	 Bordeaux.	
Dominique	Castex	stelde	op	zeer	korte	tijd	een	antropologisch	team	samen	dat	ons	kon	begeleiden	en	ondersteunen.	
Bij	de	heropstart	in	maart	2011	is	zij	samen	met	5	antropologen	af	naar	Dendermonde	gereisd	om	het	antropologisch	
onderzoek	op	te	starten.	Gedurende	de	gehele	tweede	fase	hebben	we	kunnen	rekenen	op	de	expertise	van	Mikaël	
Rousic	en	Antony	Colombo.	Beide	antropologen	hebben	na	de	afloop	van	het	onderzoek	een	bijdrage	geleverd	aan	
het	onderzoeksrapport.	

Dries	 Tys	 van	 de	 Vrije	 Universiteit	 Brussel	 heeft	 in	 het	 kader	 van	 een	 opgravingstage	 gezorgd	 voor	 extra	
ondersteuning	tijdens	het	project.	Antea	wil	Dries	en	alle	studenten	bedanken	die	hebben	geholpen	bij	het	wassen	
van	de	vondsten	en	het	veldwerk.		

Antea	 Group	 wil	 Aimé	 Stroobants,	 archivaris	 van	 de	 stad	 Dendermonde,	 bedanken	 voor	 het	 historisch	
bronnenonderzoek	en	het	beschikbaar	maken	van	het	archief	van	het	vooronderzoek.	Onze	dank	gaat	uit	naar	het	
stadsbestuur	en	de	provincie	Oost-Vlaanderen	voor	de	financiële	bijdrage	die	ze	leveren.	Zonder	deze	steun	was	het	
niet	mogelijk	geweest	het	onderzoek	op	een	kwalitatief	hoogstaande	mannier	uit	te	voeren.		

We	willen	ook	Rosine	Orban	en	Caroline	Pollet	van	het	KBIN	bedanken.	Het	instituut	staat	in	voor	het	wassen	en	de	
bewaring	van	het	menselijk	botmateriaal.	Gedurende	3	maanden	ontvangen	zij	een	doctoraatstudent	uit	Bordeaux	
en	stellen	ze	hun	ruimte	ter	beschikking.		

Ten	slotte	wil	Antea	Luk	Beeckmans	en	Davy	Herremans	van	de	universiteit	Gent	bedanken.	Luk	Beeckmans	staat	in	
voor	de	determinatie	 van	de	munten	die	 zijn	 gevonden	 tijdens	het	onderzoek.	Davy	Herremans	heeft	 een	eerste,	
determinatie	van	het	aardewerk	uitgevoerd.		
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3 Situering	

Het	 onderzoeksgebied	 (figuur	 1)	 ligt	 in	 het	 zuiden	 van	 de	 stad	 Dendermonde	 net	 binnen	 de	 laat	 middeleeuwse	
stadsomwalling.	Ten	noorden	van	de	site	ligt	het	Sint-Alexiusbegijnhof	en	ten	westen	de	kerk	van	Sint-Gillis-Binnen.	
Ten	zuiden	van	de	site	staat	nog	steeds	het	bomvrij	arsenaal	(zie	hoofdstuk	3.3.2).		

Het	terrein	wordt	in	het	noordwesten	omsloten	door	de	Molenstraat,	in	het	noordoosten	door	de	Brusselsestraat	en	
in	het	zuiden	door	de	Zuidlaan.	Het	onderzoeksgebied	betreft	perceel	216G,217Z	en	246T,	Sectie	D,	Afdeling	1	van	
het	kadaster	(figuur	2).		

	

	

Figuur	1:	Google	Earth,	“Sattelietfoto”,	in:	Aerodata	International	Surveys	(online),	2012	

Het	onderzoeksgebied	maakt	deel	uit	 van	het	 rust-en	verzorgingstehuis	Huize	Mariatroon.	 Tot	 voor	kort	werd	het	
gebied	gebruikt	als	ontspanningstuin	voor	de	bewoners	van	het	rust-	en	verzorgingstehuis.	Het	projectgebied	beslaat	
het	grootste	van	de	tuin.	De	totale	oppervlakte	van	het	onderzoeksgebied	bedraagt	1400	m².		
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4 Doel	en	juridisch	kader	

4.1 Doel	
Het	onderzoek	 tracht	de	geschiedenis	 van	het	 terrein	 te	 reconstrueren.	Dit	 gebeurt	door	het	 laagsgewijs	afgraven	
van	 de	 bodem,	 het	 registreren,	 beschrijven,	 fotograferen	 en	 inmeten	 van	 de	 aangetroffen	 archeologische	 sporen.	
Aan	 de	 hand	 van	 deze	 registratie	 worden	 interpretaties	 gevormd	 die	 betrekking	 hebben	 tot	 datering,	 functie,	
afbakening,	densiteit	en	bewaringsgraad	van	de	sporen.		

Voor	de	start	van	het	onderzoek	zijn	een	aantal	onderzoeksvragen	vooropgesteld.	Het	onderzoek	zal	 trachten	een	
antwoord	op	deze	vragen	te	formuleren.	Hieronder	zijn	deze	onderzoeksvragen	opgelijst:	

→In	welke	mate	is	het	onderzoeksgebied	verstoord	door	recente	activiteit?	

→Zijn	er	in	het	onderzoeksgebied	sporen	van	het	klooster	bewaard?	

→Zijn	er	sporen	aanwezig	waren	die	dateren	van	voor	de	kloosterfase?	

→Zijn	er	inhumatiegraven	aanwezig?	

→Zijn	er	sporen	van	artisanale	activiteit	aanwezig?	

→	Kunnen	de	resultaten	van	het	vooronderzoek	bevestigd	worden?	

	

Na	het	aantreffen	van	verschillende	enkelvoudige	inhumaties	en	collectieve	graven	is	deze	vraagstelling	bijgesteld.		

→	Waarom	is	er	overgegaan	op	collectieve	inhumatie?	

→Zijn	de	collectieve	graven	het	gevolg	van	geweld	of	ziekte?	

→Uit	welke	periode	dateren	de	inhumaties?	

→Waarom	is	er	geen	duidelijke	organisatie	op	te	merken	in	de	begraafplaats?	

	

4.2 Juridisch	kader	
In	 het	 kader	 van	 het	 ‘archeologiedecreet’	 (decreet	 van	 het	 Vlaams	 Parlement	 30	 juni	 1993,	 houdende	 de	
bescherming	 van	 het	 archeologisch	 patrimonium,	 inclusief	 de	 latere	wijzigingen)	 en	 het	 uitvoeringsbesluit	 van	 de	
Vlaamse	Regering	van	20	april	1994,	 is	de	eigenaar	en	gebruiker	van	gronden	waarop	archeologische	waarden	zich	
bevinden,	verplicht	deze	waarden	te	behoeden	en	beschermen	voor	beschadiging	en	vernieling.	Dit	kan	door	behoud	
in	 situ,	 als	 de	 waarden	 ingepast	 kunnen	 worden	 in	 de	 plannen,	 of	 ex	 situ,	 wanneer	 de	 waarden	 onomkeerbaar	
vernietigd	zullen	worden.	

Het	onderzoek	werd	uitgevoerd	conform	de	eisen	opgesteld	door	Onroerend	Erfgoed	en	vastgelegd	in	de	bijzondere	
voorschriften	 bij	 de	 vergunningen	 voor	 het	 archeologisch	 vlakdekkend	 onderzoek	 te	 Dendermonde	 Mariatroon.	
Eventuele	 afwijkingen	 gebeurden	 steeds	 in	 overleg	 met	 de	 erfgoedconsulent	 en/of	 de	 wetenschappelijke	
begeleiders.	
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4.3 Methodologie	
De	onderzoeksput	is	uitgezet	door	een	topograaf	aan	de	hand	van	het	inplantingsplan	van	de	nieuwe	vleugel	van	het	
rusthuis.	 Vervolgens	 is	 de	 verstoorde	 bovengrond	 en	 humeuze	 pakket	 laagsgewijs	 afgegraven	 tot	 op	 het	 eerste	
archeologisch	 leesbare	 niveau.	 De	 vlakken	werden	manueel	 opgeschaafd.	 Zowel	 de	 (afgegraven)	 teelaarde	 als	 de	
grondvlakken	werden	gescreend	op	de	aanwezigheid	van	metaal.		

Alle	 relevante	 archeologische	 sporen	 zijn	 opgeschaafd,	 gefotografeerd	 (voorzien	 van	 sleufnummer,	 spoornummer,	
noordpijl	 en	 schaallat),	 digitaal	 ingetekend	 en	 beschreven	 (aard	 van	 het	 spoor,	 beschrijving	 van	 de	 vulling	 en	 de	
aflijning,	 textuur,	…	).	Van	elk	archeologisch	spoor	 is	de	absolute	hoogte	t.o.v.	de	Tweede	Algemene	Waterpassing	
genomen.	De	inplanting	van	de	verschillende	vlakken	is	digitaal	ingetekend.	Het	opmetingsplan	is	gegeorefereerd	en	
analoog	beschikbaar	op	het	terrein.	

De	 sporen	 zijn	 gefotografeerd	 (voorzien	 van	 spoornummer,	 sleufnummer,	 noordpijl	 en	 schaallat),	 analoog	 en/of	
digitaal	getekend	op	schaal	1/20	en	beschreven.	Vondsten	uit	de	coupes	zijn	stratigrafisch	ingezameld.	Sporen	die	in	
relatie	 met	 elkaar	 stonden	 werden	 op	 eenzelfde	 manier	 beschreven,	 gecoupeerd	 en	 geregistreerd.	 De	 meest	
relevante	profielen	van	de	bouwput	werden	ingetekend	op	schaal	1/20.	

De	 aangetroffen	muur-	 en	 vloerresten	 zijn	 na	 schoonmaak	 gefotografeerd	 en	 digitaal	 ingetekend.	 Vloeren	 zijn	 in	
detail	 bekeken	 in	 functie	 van	 gebruikssporen	 en	 resten	 van	 er	 op	 of	 in	 gebouwde	 constructies	 (binnenmuren,	
doorgangen,	 negatieve	 sporen,	 …).	 Muren	 zijn	 in	 detail	 bekeken	 in	 functie	 van	 de	 identificatie	 van	 fundering	 en	
opgaand	 muurwerk,	 bouwnaden	 en	 dergelijke	 meer.	 Alle	 muur-	 en	 vloerresten	 zijn	 beschreven	 (baksteen-	 of	
tegelformaat,	 kleur,	 mortel,	 metselverband,	 constructiekenmerken,	 enz...).	 Waar	 verschillende	 bouwfasen	
onderscheiden	 zijn	 is	 een	 relatieve	 chronologie	 opgesteld.	 Waar	 mogelijk	 zijn	 de	 verschillende	 fasen	 gelinkt	 aan	
historisch	bekende	bouwfasen.	Van	vloeren,	muren	en	andere	constructies	is	steeds	een	representatief	staal	van	het	
bouwmateriaal	genomen.	

Na	 overleg	 met	 de	 erfgoedconsulent	 en	 wetenschappelijk	 begeleiders	 is	 overeengekomen	 dat	 het	 optimaal	
registreren	van	de	skeletten	prioriteit	krijgt.	Als	gevolg	hiervan	zijn	niet	alle	sporen	gecoupeerd.		

De	graven	en	andere	funeraire	gegevens	zijn	opgegraven,	geregistreerd	en	geanalyseerd	volgens	de	methoden	van	
de	 archeothanatologie	 (Duday	 1990,	 Duday	et	 al.	 1990,	 Duday	 et	 Sellier	 1990,	 Duday	 1995,	 Duday	 2005)	 in	 het	
kader	van	de	funeraire	palethnologie.	Dit	omvat	de	analyse	van	de	 lijktooi,	het	onderzoek	van	de	omstandigheden	
van	 de	 depositie	 en	 het	 bepalen	 van	 omstandigheden	 van	 ontbinding.	 De	 oriëntatie	 en	 positie	 van	 de	 skeletten	
tegenover	elkaar	laten	het	meten	van	het	menselijke	en	natuurlijke	optreden	toe	die	de	graven	kunnen	beïnvloeden.	
Zo	kan	men	de	verdwenen	 structuur	 van	de	begraafplaats	en	de	gebeurtenissen	die	de	organisatie	 van	de	graven	
bepalen	achterhalen.		

De	belangrijkste	uitdaging	 in	 verband	met	een	vermoedelijk	pestbegraafplaats	 is	 dat	het	 collectieve	graven	bevat.	
Deze	collectieve	graven	zijn	graven	waarin	minstens	twee	skeletten	tegelijk	zijn	begraven.	Bij	de	eerste	opgravingen	
in	november	2010	waren	al	meerdere	collectieve	graven	blootgelegd,	waarvan	 in	één	collectief	 graf	minstens	vier	
individuen	begraven	waren.	 In	het	 specifieke	geval	van	een	collectief	graf,	 verloopt	de	opgraving	volgens	dezelfde	
principes,	 hoewel	 in	 de	 praktijk	 de	 opgraving	 ingewikkelder	 kan	 verlopen.	 De	 registratie	 van	 de	 archeo-
anthropologische	gegevens	zijn	veel	ingewikkelder	en	de	aanwezigheid	van	een	persoon	met	een	goede	kennis	van	
de	anatomie	van	het	menselijk	skelet	is	vereist.	Dit	is	noodzakelijk	om	de	verschillende	individuen	in	dezelfde	grafput	
te	kunnen	onderscheiden	en	de	stratigrafie	van	de	inhumatie	(of	opeenvolging)	te	kunnen	reconstrueren,	alsook	de	
originele	 positie	 van	 de	 individuen,	 of	 de	 funeraire	 architectuur	 met	 als	 doel	 de	 grafrituelen	 te	 reconstrueren.	
Fotografie	wordt	gebruikt	als	hulpmiddel.	Van	elk	graf	wordt	een	zenitopname	gemaakt	die	meteen	wordt	afgedrukt	
op	een	A4	blad.	Dit	werkdocument	helpt	bij	het	onderscheiden	van	de	 individuen,	de	diepte	van	de	beenderen	te	
bepalen	 en	 aanvullende	 informatie	 te	 verkrijgen	 zoals	 de	 locatie	 van	 het	 funerair	 meubilair	 of	 sporen	 van	 de	
verdwenen	 funeraire	architectuur.	Aan	dit	document	 is	per	 individu	een	bewaringsfiche	 (bewaring	en	voorstelling)	
toegevoegd,	 alsook	 enkele	 basisgegevens	waardoor	 de	 verhoudingen	 en	 posities	 van	 de	 verschillende	 beenderen	
tegenover	elkaar	vastgesteld	kunnen	worden,	om	zo	de	tafonomische	processen	van	behoud	of	de	originele	plaats	
van	de	beenderen	aan	te	tonen.	Deze	methodologie	toegepast	op	collectieve	graven,	heeft	 in	andere	contexten	al	
resultaat	 opgeleverd	 (Blanchard	et	 al.	 2002,	 2003,	 Souquet-Leroy	et	 al.	 2007).	 De	 vlaktekening	 –die	 cruciaal	 kan	
blijken	 voor	 het	 begrijpen	 van	 collectieve	 graven	met	 talrijke	 individuen-	 is	 hier	 niet	 gebruikt.	We	 hebben	 echter	
geoordeeld	dat	de	goede	bewaring	van	de	individuen	en	de	talrijke	algemene	foto’s	(ook	gedetailleerd)	ons	toelaten	
de	structuur	van	elk	graf	te	begrijpen.		

De	klassieke	demontage	van	individu	per	individu	is	voor	elk	collectief	graf	gebruikt	en	heeft	er	toe	bijgedragen	dat	er	
bijkomende	tafonomische	en	biologische	informatie	kon	worden	vergaard.	

Ten	 slotte	 moet	 de	 datering	 van	 de	 inhumatie,	 gedetermineerd	 met	 behulp	 van	 archeologische	 sporen	 en	 van	
geschreven	bronnen	bevestigd	worden	door	absolute	datering	aan	de	hand	van	de	C14	methode.	Er	 zijn	 zorgvuldig	
verschillende	stalen	uitgekozen	om	deze	absolute	datering	toe	te	passen.	
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Contexten	 die	 zich	 lenen	 voor	 paleo-ecologisch	 onderzoek	 zijn	 bemonsterd	 in	 stalen	 van	 10	 l.	 Deze	 stalen	 zijn	
hermetisch	afgesloten	(lucht-	en	lichtdichte	kunststof	emmer)	en	voorzien	van	twee	vondsttickets,	waarvan	één	bij	
het	 monster	 en	 één	 aan	 de	 buitenzijde	 van	 emmer.	 Van	 elke	 vullingslaag	 is	 een	 monster	 genomen.	 Alle	
houtskoolrijke	 lagen	 en	 lagen	met	 organisch	materiaal	 werden	 bemonsterd	 (minimum	 10	 liter)	 en	 uitgezeefd	 op	
zeven	van	5	/	2	/	0,5	mm.	Van	beerputten,	waterputten	en	contexten	die	zeer	rijk	zijn	aan	ecologische	en	dierlijke	
resten	is	per	stratigrafische	laag	een	bulkstaal	genomen.		
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4.4 Verloop	van	het	onderzoek	
De	eerste	fase	van	het	onderzoek	 is	opgestart	eind	oktober	2010.	Het	projectgebied	 is	toen	gedeeltelijk	vrijgelegd.	
Het	meest	noordelijk	deel	van	het	 terrein	 is	niet	opengetrokken	door	problemen	met	de	sloopvergunning	van	een	
tuinmuur.	 De	 eerste	 fase	 is	 geconfronteerd	 met	 extreme	 weersomstandigheden.	 Tijdens	 zware	 regenval	 begin	
november	2010	is	de	werkput	ondanks	de	bemaling	enkele	keren	blank	gezet.	In	zone	B	zijn	de	eerste	week	van	het	
onderzoek	 verschillende	 enkelvoudige	 inhumaties	 opgegraven.	 De	 aanwezigheid	 van	 een	 aantal	 collectieve	
begravingen	 verwijst	 naar	 een	 tragische	 gebeurtenis	 in	 het	 verleden.	 Met	 het	 begin	 van	 de	 zware	 winter	 eind	
november	2010	 is	beslist	het	veldwerk	stil	 te	 leggen.	Tijdens	deze	winterstop	 is	Antea	Group	op	zoek	gegaan	naar	
bijkomende	expertise.	In	eerste	instantie	is	beroep	gedaan	op	antropologe	Rosine	Orban	van	de	Université	Libre	de	
Bruxelles	 en	 het	 Koninklijk	 Belgisch	 Instituut	 voor	 Natuurwetenschappen	 (KBIN).	 Aan	 de	 hand	 van	 haar	 eerste	
vaststellingen	 is	duidelijk	geworden	dat	 indien	we	deze	begraafplaats	correct	willen	 interpreteren,	er	beroep	moet	
worden	 gedaan	 op	 specialisten	 in	 funeraire	 archeologie.	 Vervolgens	 heeft	 Antea	 in	 contact	 	 opgenomen	 met	
Dominique	Castex	van	de	Universiteit	van	Bordeaux.	Mevrouw	Castex	is	een	autoriteit	in	de	funeraire	archeologie	en	
is	 gespecialiseerd	 in	 het	 opsporen	 en	 analyseren	 van	 epidemieën	 via	 moleculaire	 archeologie.	 De	 samenwerking	
tussen	 Antea	 Group	 en	 de	 Universiteit	 houdt	 in	 dat	 Dominique	 Castex	 de	 antropologische	 studie	 op	 het	 veld	
coördineert.	

Eind	 februari	 is	 het	 veldwerk	 terug	opgestart.	De	 antropologische	 studie	 is	 opgestart	 door	Dominique	Castex	 zelf.	
Gedurende	de	eerste	week	van	de	tweede	fase	heeft	ze	het	team	van	Antea	Group	bijgestaan	met	4	antropologen.	
Gedurende	de	hele	tweede	fase	konden	we	rekenen	op	de	steun	van	2	Franse	archeologen,	Mikaël	Rousic	en	Antony	
Colombo.	Na	afloop	van	het	veldwerk	hebben	beiden	een	bijdrage	geleverd	aan	dit	rapport.	

De	 bijdrage	 die	 de	 universiteit	 van	 Bordeaux	 levert	 aan	 het	 onderzoek	 gebeurt	 in	 het	 kader	 van	 een	 vierjaarlijks	
project	van	“la	Maison	des	Sciences	de	l’Homme	d’Aquitaine“	getiteld	“Identité(s)	et	Mémoire(s)	des	Populations	du	
Passé,	Archéologie	funéraire	et	histoire“	waarvan	1	van	de	3	thema’s	handelt	over	mortaliteitscrisissen1.	Momenteel	
wordt	op	de	menselijke	resten	een	gespecialiseerde	labostudie	uitgevoerd.	Het	onderzoek	vindt	plaats	in	het	KBIN.	
Het	 labo	wordt	gedurende	een	periode	van	3	maanden	 ter	beschikking	gesteld	aan	een	doctoraatstudente	van	de	
Franse	universiteit.	De	onderzoeksresultaten	worden	na	afloop	van	de	studie	aan	dit	rapport	toegevoegd.	

De	 tweede	 fase	 van	 het	 onderzoek	 kan	 ook	 rekenen	 op	 de	 steun	 van	 de	 Vrije	 Universiteit	 Brussel.	 De	 vakgroep	
Kunstwetenschappen	 en	 Archeologie,	 en	meer	 bepaald	 de	 studenten	 van	 de	 tweede	 kandidatuur,	 hebben	 in	 het	
kader	van	een	stage	opgravingstechnieken	het	archeologisch	team	gedurende	een	maand	versterkt.		

Omdat	een	doorgedreven	antropologische	studie	financieel	zwaarder	doorweegt	is	met	de	stad	Dendermonde	en	de	
Provincie	Oost-Vlaanderen	een	financiële	overeenkomst	gesloten.	Deze	overeenkomst	houdt	in	dat	een	deel	van	het	
natuurwetenschappelijk	onderzoek	door	beide	partners	wordt	gedragen.		

Momenteel	wordt	 in	het	KBIN	een	tweede	antropologische	studie	uitgevoerd	door	een	doctoraatsstudente	van	de	
Université	 de	 Bordeaux	 1.	Wanneer	 de	 resultaten	 van	 dit	 onderzoek	 beschikbaar	 zijn	 worden	 ze	 aan	 dit	 rapport	
toegevoegd.		

																																								 																												
	

	

1	De	coördinatie	van	dit	project	wordt	verzekerd	door	D.	Castex	et	I.	Cartron	(Prof.,	Ausonius).	
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DEEL	2:	SITUERING	
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1 Geografische	ligging,	hydrografie	en	reliëf		

Dendermonde	 is	 een	 kleinschalige	Oost-Vlaamse	 stad	 in	de	driehoek	Antwerpen-Gent-Brussel.	Door	haar	 gunstige	
ligging	groeide	de	stad	al	in	de	middeleeuwen	uit	tot	een	belangrijk	militair	en	economisch	centrum.	Als	hoofdplaats	
van	 het	 gelijknamige	 administratieve	 en	 gerechtelijke	 arrondissement	 vervult	 Dendermonde	 vandaag	 een	
centrumfunctie	op	het	gebied	van	administratie,	rechtspraak,	onderwijs,	gezondheidszorg,	winkelen	en	recreatie.		

De	hydrografie	van	de	stad	wordt	bepaald	door	2	rivieren,	namelijk	de	Dender	en	de	Schelde.	Ten	noordwesten	van	
de	 stad	mondde	 de	 Dender	 oorspronkelijk	 uit	 in	 de	 Schelde.	 In	 de	 tweede	 helft	 van	 vorige	 eeuw	werd	 de	 oude	
Dender	ter	hoogte	van	het	kruispunt	van	de	Bogaertstraat	en	de	Werf	echter	gedempt.	De	rivier	werd	omgeleid	naar	
het	 noorden	waar	 ze	 ter	 hoogte	 van	Grembergen	 opnieuw	 aansluit	 op	 de	 Schelde.	Door	 zijn	 ligging	 aan	 de	 grote	
rivier	ligt	de	stad	in	de	alluviale	vlakt	van	de	Schelde.		

Ten	zuiden	en	ten	westen	van	de	projectzone	werd	in	de	late	middeleeuwen	de	stadgracht	gegraven.	Van	noord	naar	
zuid	liep	een	brede	gracht	over	het	terrein	waarin	in	de	20ste	eeuw	een	riolering	is	aangelegd.	De	grondwatertafel	in	
het	gebied	bevindt	zich	op	gemiddeld	minder	dan	1.25	meter	onder	het	maaiveld.2	

Het	 onderzoeksgebied	 bevindt	 zich	 in	 de	 oostelijke	 uitloper	 van	 de	 Vlaamse	 Vallei.	 Op	 het	 einde	 van	 het	
Würmglaciaal	 ontwikkelden	 zich	 de	 huidige	 oppervlaktevormen.	 Langgerekte	 zandruggen	 werden	 gevormd	 door	
aanvoer	van	lokaal	dekzand.	Tijdens	het	Holoceen,	vooral	tijdens	het	boreaal,	verstoven	de	droogste	gedeelten	van	
de	zandruggen	of	greep	een	vernieuwd	transport	van	het	zand	plaats	vanuit	droogliggende	boreale	valleien.	Vanaf	
het	 einde	 van	 het	 Atlanticum	 werden	 de	 breedste	 valleistroken	 geleidelijk	 aan	 opgevuld	 met	 terrigeen	 en	
organogeen	materiaal.	Onder	de	hoogwaterstand	gelegen	pleistocene	gronden	aan	de	randen	of	te	midden	van	de	
vallei	 werden	 tijdens	 overstromingen	 eveneens	 bedekt	 met	 of	 vermengd	 met	 alluviale	 kleisedimenten.	 Verdere	
verstuiving	in	de	droogste	zandgebieden	en	colluvatie	in	het	gebied	met	zwak	golvend	reliëf	heeft	plaatsgegrepen	na	
de	Romeinse	tijd,	terwijl	ook	de	alluviatie	in	de	Schelde-	en	de	Dendervlakte	zich	nog	heeft	voorgezet3.		

Op	 het	 digitaal	 hoogtemodel	 (	 figuur	 4)	 is	 te	 zien	 dat	 het	 gebied	 vrij	 laag,	 gemiddeld	 op	 7	meter,	 gelegen	 is	 ten	
opzichte	 van	 de	 zeespiegel.	 Rond	 de	 stad	 zijn	 nog	 restanten	 van	 de	 oorspronkelijke	 stadsomwalling	 en	 de	
vestingwerken	op	te	merken.	Ten	zuiden	van	de	stad	vertoont	het	gebied	een	zwak	golvend	reliëf.	Rond	Sint-Gillis-
bij-Dendermonde	 liggen	 vrij	 vlakke	 gedeelten	met	 gering	microreliëf	 en	 ruggen	 die	maximaal	 +7	meter	 bereiken.	
Hiertussen	 lopen	enkele	smalle,	weinig	 ingesneden	beekvalleien.	Het	uiterste	zuiden	en	zuidwesten	op	het	digitaal	
hoogtemodel	wordt	 gedomineerd	 door	 de	 questa	 van	Opstal.	 Ten	 slotte,	 zijn	 er	 ten	 zuidwesten	 van	 de	 stad	 nog	
enkele	kronkelwaarden	van	een	vroegere	Dendermeander	op	te	merken.		

	

																																								 																												
	

	
2	AGIV,	2010.		
3	A.	Louis,	1974,	p.	14-15	
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Figuur	2:	topografische	kaart	met	aanduiding	van	het	onderzoeksgebied	
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Figuur	3:	Digitaal	Hoogtemodel	van	de	stad	Dendermonde	en	de	omliggende	gebieden	
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2 Geologie	en	bodem	

Dendermonde	 behoort	 tot	 het	 overgangsgebied	 tussen	 de	 zandstreek	 en	 de	 zandleemstreek.	 Het	 behoort	
bodemkundig	tot	een	sterk	lemig	zandgebied.	De	bodem	bestaat	hoofdzakelijk	uit	lichte	zandleem,	met	een	lemige	
of	 zandige	 ondergrond	 in	 de	 lagere	 delen	 en	 uit	 lemig	 zand	 op	 de	 hogere	 delen.	 Dit	 gebied	 omvat	 een	 open	
landschap	 dat	 onderbroken	 of	 afgelijnd	 wordt	 door	 langere	 stroken	 of	 weinig	 uitgesproken	 beekdepressies.	 De	
pleistocene	en	de	holocene	formaties	zijn	de	belangrijkste	bodemvormende	sedimenten.	Het	geologisch	substrjaat	
van	 het	 gehele	 kaartblad	 van	 Dendermonde	 bestaat	 uit	 maritieme	 sedimenten	 die	 gedurende	 het	 Tertiair	 zijn	
afgezet.	Deze	afzettingen	zijn	volgens	de	geologische	kaart	oligocene	en	eocene4.	

Omdat	 het	 plangebied	 in	 een	 stedelijk	 gebied	 is	 gelegen	 wordt	 geen	 overzicht	 gegeven	 van	 de	 verschillende	
bodemtypes	binnen	de	stad	(figuur	5).	Rondom	de	stad	zijn	echter	wel	verschillende	bodemtypes	op	te	merken.	Ten	
westen	en	oosten	van	het	plangebied	komen	volgende	bodemtypes	voor:	opgehoogde	terreinen	(ON),	sterk	gleyige	
gronden	op	 klei	met	 reductiehorizont	 (Eep),	 droge	 lichte	 zandgronden	met	 verbrokkelde	 textuur	B	horizont	 (Pbc,)	
sterk	 gleyige	 gronden	 op	 zandleem	 met	 reductiehorizont	 (Lep),	 zeer	 sterk	 gleyige	 gronden	 op	 zware	 klei	 met	
reductiehorizont	(Ufp),	matig	gleyige	zandleemgronden	met	sterk	gevlekte	textuur	B	horizont,	grover	wordend	in	de	
diepte	 (Ldcz),	 gereduceerde	 gronden	 op	 zandleem	 (Lgp)	 en	matig	 natte	 licht-zandleemgronden	met	 verbrokkelde	
textuur	B	horizont	(Pdc)5.	

	

																																								 																												
	

	
4	A.	Louis,	1974,	p17	
5	A.	Louis,	1974,	p	42-81	
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Figuur	4:	bodemkaart	met	aanduiding	van	het	onderzoeksgebied	
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3 Gekende	 archeologisch	 sites	 op	 en	 in	 de	 omgeving	 van	 het	
onderzoeksgebied	

In	de	onmiddellijke	omgeving	van	het	onderzoeksgebied	zijn	verschillende	historische	en	archeologische	vindplaatsen	
gekend.	Deze	sites	zijn	gelegen	in	de	historische	kern	van	de	stad	en	dateren	uit	de	late	middeleeuwen.		

Het	 huidige	 rusthuis	 bevindt	 zich	 op	 het	 domein	 van	 een	 laatmiddeleeuws	 Birgitinessenklooster.	 In	 hoofdstuk	 4	
wordt	de	geschiedenis	van	dit	klooster	uitgebreid	besproken.		

Dit	hoofdstuk	beperkt	zich	tot	een	korte	beschrijving	van	de	gekende	archeologische	vindplaatsen	in	de	onmiddellijke	
omgeving	van	het	voormalige	klooster.	

3.1 Centrale	archeologische	inventaris6	
De	Centrale	 Archeologische	 Inventaris	 is	 een	 databank	 van	 archeologische	 vindplaatsen	 in	 Vlaanderen.	Het	 is	 een	
samenwerking	 tussen	 verschillende	 partners,	 allemaal	 instellingen	 die	 zich	 met	 archeologie	 in	 Vlaanderen	 bezig	
houden.	

Op	 figuur	 5	 worden	 de	 gekende	 archeologische	 vindplaatsen	 in	 de	 omgeving	 van	 het	 onderzoeksgebied	
weergegeven.	Aangezien	de	opgravingsput	zich	in	de	stadskern	bevindt	is	de	densiteit	van	gekende	historische	
en	archeologische	vindplaatsen	hoog.	Er	wordt	per	CAI-nummer	een	korte	omschrijving	gegeven	wat	er	zich	op	
die	locatie	bevond.	Ten	slotte	zijn	alle	nummers	die	zich	rondom	het	onderzoeksgebied	bevinden	gebouwen	en	
structuren	die	dateren	uit	de	late	middeleeuwen.	

3.1.1 31984:	klooster	Mariatroon	
Het	gebied	waar	het	klooster	is	gevestigd	heette	in	de	late	middeleeuwen	het	“Laer”.	Dit	toponiem	gaat	terug	tot	het	
Oudgermaanse	"hlaeri”,	wat	‘bosachtig	moerassig	terrein’	betekent.In	de	meeste	gevallen	lijkt	het	te	gaan	over	een	
omheind	gebied	in	een	bosachtige	streek	die	vooral	werd	gebruikt	als	veeweide	of	voor	hakhoutwinning.	Wat	zeker	
vaststaat,	is	dat	een	laar	een	lager	gelegen	gedeelte	van	het	landschap	betrof.		

Het	klooster	wordt	kort	omschreven	als	een	dubbelklooster	met	een	mannen-en	een	vrouwenvleugel.	Er	wordt	een	
samenvatting	gegeven	van	de	onderzoeksresultaten	van	het	proefsleuvenonderzoek.	Het	volgende	hoofdstuk	geeft	
een	samenvatting	van	de	belangrijkste	sporen	en	vondsten	die	tijdens	het	proefsleuvenonderzoek	zijn	gedaan.	

3.1.2 30719:	Kerk	van	Sint-Gillis-Binnen	
Tijdens	 graafwerken	 zijn	 resten	 van	 verschillende	 grafzerken	 zonder	 context	 aangetroffen.	 Verder	 zijn	 ook	 andere	
sporen	van	inhumatie	en	funderingsresten	van	de	kerk	gevonden.	

3.1.3 1224:	Brusselse	poort	
De	Brusselse	poort	is	een	stadpoort	die	deel	uitmaakte	van	de	verdedigingvesten	van	de	stad.	Er	wordt	geen	datering	
van	deze	structuur	vermeld.		

3.1.3.1 1180:	Nieuwe	molen	

De	windmolen	bevond	zich	achter	het	begijnhof	bij	de	zuidwestelijke	vestingen	tussen	de	Brusselse	poort	en	het	sas.	
Het	gebied	draagt	het	toponiem	akkerveld.	De	molen	wordt	voor	het	eerst	vermeld	in	1374.	In	1705	wordt	vermeld	
dat	de	molen	is	verwoest	bij	een	storm.	De	molen	wordt	pas	heropgericht	in	het	begin	van	de	19de	eeuw	om	in	1866	
geslecht	te	worden.	

																																								 																												
	

	
6	CAI,	2011	
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Figuur	5:	uittreksel	van	de	CAI	met	aanduiding	van	het	onderzoeksgebied
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3.1.4 1152:	Sint-Alexiusbegijnhof	
Het	 pleinbegijnhof	 in	 Dendermonde	 behoort	 tot	 het	 UNESCO	 werelderfgoed.	 Oorspronkelijk	 werd	 het	 begijnhof	
volledig	omsloten	door	een	gracht.	

3.1.5 1151:	Onze	Lieve-Vrouwklooster/	Zwijvekeklooster	
Het	 Cisterciënzerinnenklooster	 bevond	 zich	 ten	 noordoosten	 van	 de	 Sint-Gilliskerk	 en	 werd	 omringd	 door	 een	
vierkante	omwalling.	Tussen	1214-1221	stond	hier	het	Sint-Gillishospitaal.	In	1223	werd	dit	hospitaal	omgevormd	tot	
een	Cisterciënzerinnenklooster.	 In	1228	verhuist	het	klooster	naar	de	Zwijvekeklooster.	De	gewezen	kapel	van	het	
klooster	werd	de	nieuwe	parochiekerk	van	Sint-Gillis-Binnen.	Tussen	1671-1798	verhuisde	het	klooster	opnieuw	naar	
de	 binnenstad.	 Bewaard	 gebleven	 elementen	 zijn	 het	 poortgebouw	 uit	 1755,	 de	 gaanderij	 uit	 1690	 en	 de	
woonvleugel	uit	1860,	de	funderingen	van	de	buitenmuur	van	de	pandgang,	en	verschillende	graven.	Ten	slotte	lag	
een	deel	van	een	arduinen	grafzerk	(15de	of	16de	eeuw),	als	een	deksteen	op	een	waterput.		

	

	

	

3.2 Bomvrij	arsenaal	
Net	ten	zuiden	van	het	onderzoeksgebied	bevindt	er	zich	een	bomvrij	arsenaal.	Dit	gebouw	maakte	in	de	19de	eeuw	
deel	uit	van	de	Wellingtonbarrière,	die	door	de	Engelsen	en	Nederlanders	werd	aangelegd	na	de	val	van	Napoleon	in	
1815.	Rondom	de	 stad	werd	een	nieuwe	vesting	 aangelegd	die	bestond	uit	 aarden	wallen	en	natte	 grachten.	Het	
arsenaal	werd	gebouwd	tussen	1820	en	1825.	 In	1890	kende	de	vesting	Dendermonde	62	grote	en	kleine	militaire	
gebouwen.	 De	 hele	 omgeving	 kon	 door	 middel	 van	 een	 ingenieus	 sluizensysteem	 geïnundeerd	 worden	 om	
belegeraars	te	stoppen.	In	het	begin	van	de	20ste	eeuw	werd	de	vesting	gedeclasseerd	omdat	ze	niet	langer	bestand	
was	tegen	de	nieuwe	krachtige	wapen	die	werden	gebruikt.	Tegen	het	midden	van	de	20ste	eeuw	waren	de	meeste	
van	de	militaire	structuren	verdwenen7.		

	

																																								 																												
	

	
7	R.	Gils,	2005,	p.	53	
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4 Archeologisch	vooronderzoek	2007	

In	 2007	 is	 door	 de	 Dendermonds	 archeologisch	 team	 een	 werfbegeleiding	 en	 een	 proefsleuvenonderzoek	
uitgevoerd	rondom	het	onderzoeksgebied.	De	waterzieke	toestand	van	het	terrein	liet	niet	toe	om	dieper	dan	1	
meter	onder	het	maaiveld	af	te	graven.	omdat	dit	de	stevigheid	van	de	putwanden	in	gevaar	zou	brengen.		

Uit	 het	 onderzoek	 blijkt	 dat	 het	westelijke	 deel	 van	 het	 gebied,	waar	 nu	 het	 psychiatrisch	 verzorgingstehuis	
staat,	in	het	verleden	is	opgehoogd	met	een	dik	pakket	lemig	zand	van	ca.	90cm.	Onder	deze	laag	bevindt	zich	
vrijwel	onmiddellijk	de	moederbodem.	De	ploeglaag	bestaat	uit	een	zwarte	zandige	 laag	teelaarde	van	ca.	35	
cm.	 In	 deze	 zone	 zijn	 verschillende	 rechthoekige	 puinkuilen	 geregistreerd	 die	 aan	 de	 hand	 van	 het	
vondstmateriaal	zijn	gedateerd	in	de	2de	helft	van	de	19de	en	het	begin	van	de	20ste	eeuw.	In	werkput	V	en	VI	is	
een	brede	onbeschoeide	gracht	opgemerkt	die	niet	op	de	gekende	historische	kaarten	 is	weergegeven.	Door	
het	ontbreken	van	dateerbaar	materiaal	en	het	bekijken	van	de	puinvulling	gaan	de	archeologen	ervan	dat	deze	
gracht	 vermoedelijk	 dateert	 van	 na	 het	 einde	 van	 de	 18de	 eeuw.	 Werkput	 I	 bevat	 een	 gracht	 die	 wel	 is	
weergegeven	 op	 een	 plattegrond	 van	 het	 klooster	 uit	 1786.	 Bij	 gebrek	 aan	 vondsten	 is	 het	 spoor	 niet	
gedateerd.		

In	werkput	IV	is	onder	het	ophogingspakket	een	muurrestant	geregistreerd.	Deze	restant	is	opgebouwd	uit	rode	
bakstenen	(22-24	x	11-12	x	5,5	cm)	en	witte	kalkmortel.	Zowel	ten	noorden	als	ten	zuiden	van	deze	structuur	bevindt	
er	zich	een	uitbraakspoor	van	verkruimelde	baksteen	en	mortelbrokken.	De	muur	 loopt	buiten	de	grenzen	van	de	
werkput	in	oostelijke	en	westelijke	richting	verder.	Deze	bakstenen	structuur	deed		

	

Figuur	6:	resten	van	een	funderingsmuur.	Mogelijk	gaat	het	om	de	fundering	van	muur	van	de	pandgang	(bron	
Dendermonds	archeologisch	team)	

	

vermoedelijk	dienst	als	bijgebouw	van	het	klooster.	Tijdens	een	2de	 fase	 zijn	 langsheen	de	Zuidlaan	3	proefsleuven	
haaks	 op	 de	 eerder	 besproken	 sleuven	 getrokken.	 Hier	 werden	 opnieuw	 enkele	 19de-	 en	 20ste	 eeuwse	 puinkuilen	
geregistreerd.	In	werkput	X	is	een	kleine	restant	van	een	greppel	geregistreerd.	Uit	1	van	de	vullingslagen	is	steengoed	
uit	Siegburg	en	grijs	reducerend	aardewerk	verzameld	dat	gedateerd	is	de	14de	en	15de	eeuw.		

In	het	oostelijk	deel	van	het	onderzoeksgebied	is	een	sleuf	haaks	op	de	bijvang	getrokken	(figuur	8).	Deze	sleuf	bevatte	
resten	van	2	keldervertrekken.	In	het	dempingspakket	zit	aardewerk	uit	de	eerste	helft	van	de	19de	eeuw.	Aan	de	hand	
van	de	aard	van	het	muurwerk	en	de	opvulling	kon	worden	vastgesteld	dat	de	meest	zuidelijke	kelder	vermoedelijk	uit	
de	20ste	eeuw	dateerde.		

Werkputten	XII	en	XIIIa-e	(	figuur	8)	tonen	aan	dat	de	ondergrond	in	deze	zone	zeer	sterk	is	verstoord	door	de	bouw	
van	het	rusthuis	in	de	jaren	80	van	vorige	eeuw.	
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Figuur	7:	grondplan	van	het	proefsleuvenonderzoek	uit	2077	met	aanduiding	van	het	onderzoeksgebied	
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Werkput	XIII	 (figuur	8)	bevat	 verschillende	bakstenen	muren	en	 vloerniveaus	die	 in	 verband	kunnen	worden	
gebracht	met	het	klooster.	Aan	de	hand	van	het	aardewerk	zijn	deze	sporen	gedateerd	 in	de	2de	helft	van	de	
15de	en	de	16de	eeuw.	Een	bakstenen	muur	(baksteenformaat:	18	x	9	cm)	heeft	een	dikte	van	60	cm	en	is	tot	een	hoogte	
van	ca.	50		cm	bewaard	(figuur	7).	Omdat	de	muur	slordig	is	gemetst	gaat	het	waarschijnlijk	om	een	muurfundering.	Het	
is	niet	uitgesloten	het	hier	gaat	om	het	fundament	van	een	dikke	muur	rond	de	pandgang.	Door	de	aanleg	van	
een	extra	venster	kon	de	muur	nog	voor	ca.	4,70	m	in	oostelijke	richting	worden	gevolgd	maar	waarschijnlijk	liep	deze	
nog	verder	door.	Een	gedeelte	van	de	muur	(ca.	2,40	m)	werd	tijdens	de	bouw	van	het	huidige	rusthuis	afgebroken.		

Verder	naar	het	noorden	toe	is	een	rechthoekige	kelderruimte	aangesneden	(figuur	9).	Een	bakstenen	vloer	(7-8	x	17-
17.5	x	4	cm)	is,	waarschijnlijk,	omwille	van	het	opstijgend	grondwater,	met	een	20	cm	dik	pakket	van	steriele	
leem	opgehoogd	en	nadien	van	een	dunne	aslaag	voorzien.	In	het	noordwesten	wordt	het	bakstenen	vloertje	
begrensd	 door	 een	 puinlaag	 waarin	 brokken	 leem	 en	 as	 van	 de	 vloer	 voorkomen.	 Het	 gaat	 hier	 mogelijk	 om	 een	
uitbraakspoor.	 Een	 buitenmuur	 (baksteenformaat:	 18	 x	 9	 x	 ?	 cm)	 van	 het	 vertrek	 is	 in	 het	 zuiden	 van	 de	 sleuf	
aangetroffen.	 Naast	 de	 kelderruimte	 bevond	 zich	 in	 het	 noorden	 een	 vrij	 diepe	 gracht	 met	 een	 oostwest	
oriëntatie	die	waarschijnlijk	eveneens	uit	de	kloosterfase	(1	5de	-1	6de	eeuw)	dateerde		

	

	

Figuur	8:	buitenmuur	van	een	kelder	met	vermoedelijk	de	aanzet	naar	en	trap	en	verschillende	opeenvolgende	
vloerniveau’s	(bron	Dendermonds	archeologisch	team)	

In	werkput	XIV,	parallel	aan	de	korte	zijde	van	het	arsenaal,	zijn	een	aantal	inhumaties	aangetroffen	(figuur	10,		11	en	
12).	Deze	sleuf	bevindt	zich	net	ten	zuiden	van	de	opgraving	van	2010-2011	(figuur	8).	Bij	sommige	grafkuilen	is	
een	duidelijke	aflijning	op	te	merken.	Rond	de	skeletten	zijn	bijna	steeds	nagels,	en	soms	ook	houtfragmenten	
te	 vinden.	 Dit	 is	 een	 aanwijzing	 dat	 het	 waarschijnlijk	 om	 kistinhumaties	 gaat.	 Rondom	 de	 skeletten	 wordt	
aardewerk	 verzameld	 uit	 de	 15de	 en	 16de	 eeuw,	 terwijl	 de	 lagen	 boven	 de	 skeletten	 17de	 eeuw	 materiaal	
opleveren.		
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Figuur	9:	een	grafkuil	met	resten	van	ten	minsten	3	individuen	(bron	Dendermonds	archeologisch	team)	

De	meeste	 grafkuilen	 hebben	niet	 de	 klassieke	 christelijke	west-oost	 oriëntatie.	De	 graven	 zijn	 hoofdzakelijk	
noordzuid	georiënteerd.	Dit	komt	pas	voor	aan	het	einde	van	de	18de	eeuw.	Als	mogelijke	verklaring	is	aangehaald	dat	
de	individuen	met	het	gezicht	in	de	richtingsas	van	de	kloosterkerk	zijn	begraven.		

Het	gaat	niet	alleen	over	enkelvoudige	 inhumaties.	 In	1	grafkuil	 zijn	 tot	3	 individuen	begraven	Opmerkelijk	 is	
ook	dat	de	meeste	skeletten	 in	vreemde	posities	begraven	zijn.	Zo	 ligt	1	 individu	op	de	buik	begraven	met	1	
arm	onder	zich	gevouwen.		

Bij	het	wassen	van	het	skeletmateriaal	is	op	een	schedel	een	dubbele	mijt	uit	de	15de	eeuw	gevonden.	Aan	de	
hand	van	deze	muntvondst	is	aangenomen	dat	de	graven	nog	van	voor	de	kloosterfase	dateren.	De	verspitte	laag	
boven	de	graven	houdt	mogelijk	verband	met	de	sanering	van	het	terrein	aan	het	einde	van	de	17de	eeuw.	Door	
de	aanwezigheid	van	een	recente	waterput	en	een	recente	kuil	is	dit	gedeelte	van	het	terrein	echter	vooral	naar	het	
noorden	toe	sterk	verstoord.	

De	 aanwezigheid	 van	 de	 graven,	 en	 in	 het	 bijzonder	 de	 meervoudige	 inhumatie	 en	 het	 afwijkend	
inhumatiepatroon,	 is	 een	 aanwijzing	 dat	 er	 binnen	 het	 onderzoeksgebied	 iets	 aan	 de	 hand	 is.	 Tijdens	 het	
vervolgonderzoek	is	duidelijk	geworden	dat	de	datering	van	de	skeletten	niet	langer	kan	worden	aangehouden.	
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Figuur	10:	een	skelet	in	buiklig	(bron	Dendermonds	archeologisch	team)	

	

Figuur	11:	resten	van	2	individuen	tijdens	vooronderzoek		

bron	Dendermonds	archeologisch	team)	

Het	grootste	gedeelte	van	werkput	XIV	is	verstoord	door	een	recente,	met	houten	paaltjes	beschoeide	kuil.	In	de	sleuf	is	
ook	de	 rand	van	een	2de	 kuilstructuur	aangesneden.	Ze	doorsnijdt	een	aantal	graven	en	had	een	heterogene	
inhoud	van	grof	puin,	houtresten	en	organisch	materiaal.	



	 	

	

37	 	

	

Figuur	12:	bakstenen	structuur	in	werkput	XIV	

Naar	 het	 zuiden	 toe	 zijn	 de	 archeologische	 resten	 beter	 bewaard.	 In	 het	 zuidprofiel	 is	 een	 dikke	 bakstenen	
muur	 (18-19	 x	 8-9,5	 x	 4-4,8	 cm)	 van	minstens	 40	 cm	 breed	 opgetekend	 (figuur	 13).	De	muur	 heeft	 een	mooi	
afgewerkt	parament	en	rust	op	de	zandige	moederbodem.	Tijdens	de	bouw	van	de	structuur	bevond	het	loopniveau	
zich	 vermoedelijk	 ca.	 1m	onder	 het	 huidige	maaiveld.	 Vanaf	 deze	diepte	 is	 een	duidelijke	 bouwsleuf	 herkend.	De	
funderingsleuf	van	de	muur	maakt	een	scherpe	bocht	naar	het	zuiden	en	verdwijnt	in	het	profiel,	wat	er	mogelijk	
op	wijst	dat	de	structuur	hier	een	hoek	vormt.	

De	 funderingsleuf	 (breedte:	 ca.	 45	 cm)	 doorsnijdt	 een	 noordoost-zuidwest	 georiënteerde	 gracht	 met	 een	
duidelijke	grens	in	het	oosten	en	een	minder	duidelijke	aftekening	in	het	westen.	Aan	de	hand	van	het	lokaal	of	
regionaal	grijs	en	rood	aardewerk	is	de	gracht	in	de	14de	eeuw	te	dateren.	Bij	een	boring	is	op	ca.	1,50	m	nog	steeds	
grachtvulling	aangetroffen.	
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Figuur	13:	beschoeide	gracht	in	werkput	XV	(bron	Dendermonds	archeologisch	team)	

In	 werkput	 XV	 zijn	 2	 grachten	 aangetroffen	 met	 een	 noordzuid	 oriëntatie.	 Deze	 grachten	 zijn	 ook	 tijdens	 de	
opgraving	geregistreerd.	Bij	de	meest	oostelijke	gracht	zijn	de	oevers	verstevigd	met	een	houten	beschoeiing.	(figuur	
14).	De	 versteviging	 bestaat	 uit	 een	dubbele	 rij	 palen	die	 aan	 elkaar	 verbonden	 zijn	met	 houten	planken.	Op	een	
bepaald	moment	is	de	gracht	versmald	en	van	een	nieuwe	beschoeiing	voorzien.	Naar	het	westen	toe	is	een	oudere	
onbeschoeide	grachtbedding	gevonden	die	mogelijk	op	het	plan	van	J.B.	Seghers	is	te	zien	(figuur	15).	Tijdens	de	
bouw	van	het	 arsenaal	 is	 de	 gracht	mogelijk	 geheroriënteerd.	Op	het	 kadasterplan	van	P.	C.	Popp	uit	 1865	 (Atlas	
cadastrale	de	Belgique-Développment	de	la	ville	de	Termonde	(intra	muros)	wordt	de	beschoeide	gracht	aangeduid,	
wat	erop	wijst	dat	ze	vermoedelijk	in	de	19de	eeuw	is	gegraven	en	pas	in	de	late	1	9de	of	vroege	20ste	eeuw	is	gedempt.	Bij	
gebrek	aan	vondsten	is	deze	gracht	niet	gedateerd.		

	

	

Figuur	14:	onbeschoeide	gracht	in	werkput	XV	(bron	Dendermonds	archeologisch	team)	
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Uit	het	vooronderzoek	kan	besloten	worden	dat	het	gebied	nog	resten	bevat	van	het	Birgitinessenklooster.	Zo	zijn	
verschillende	 bakstenen	 funderingen,	 vloerniveau’s,	 een	 gracht	 en	 muren	 geregistreerd.	 Uit	 latere	 periodes	 zijn	
verschillende	puinkuilen	en	een	gracht	gevonden	die	zich	meer	in	het	westen	van	het	onderzoeksgebied	bevinden.	

In	 sleuf	XIV	 zijn	menselijke	 resten	aangetroffen	die	aan	de	hand	van	een	munt	gedateerd	 zijn	 in	de	15de	eeuw.	Er	
wordt	in	het	rapport	van	het	vooronderzoek	uitgegaan	dat	deze	resten	dateren	van	voor	de	komst	van	het	klooster.	
Een	greppel	in	het	westen	van	het	onderzoeksgebied	een	dateert	eveneens	van	voor	de	kloosterfase.	

Het	vooronderzoek	toont	ten	slotte	aan	dat	het	noordelijk	deel	van	het	onderzoeksgebied	ernstig	is	verstoord.	Bij	de	
aanbevelingen	voor	het	vervolgonderzoek	dient	met	deze	verstoringen	rekening	gehouden	te	worden.		

Het	vervolgonderzoek	zal	trachtten	na	gaan	of	deze	gegevens	bevestigd	kunnen	worden	of	dat	er	aan	de	hand	van	
nieuwe	informatie	dateringen	en	inzichten	moeten	worden	bijgesteld.		
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5 Het	ontstaan	van	het	dubbelklooster	Maria	Troon	

5.1 Orde	van	de	Birgitinessen	
Birgitta	 Birgersdotter	werd	 in	 1302/1303	 geboren	 in	 Zweden.	 Ze	was	 de	 dochter	 van	 Birger	 Persson	 en	 Ingeborg	
Bengstdotter,	beiden	van	adellijke	afkomst.	Als	13-jarige	wordt	ze	uitgehuwelijkt	aan	Ulf	Gudmarsson	met	wie	ze	8	
kinderen	krijgt.	Haar	echtgenoot	bekleedde	een	belangrijke	positie	aan	het	Zweedse	hof	en	zelf	was	ze	mentor	van	
koningin	Blanche	van	Namen.	Samen	met	haar	echtgenoot	ondernam	ze	in	1341	een	pelgrimstocht	naar	Santiago	de	
Compostella.	Het	 koppel	 besloot	 zich	na	deze	 tocht	 terug	 te	 trekken	 in	 een	Cisterciënzerklooster	 in	Alvastra.	 Kort	
hierna	overleed	haar	echtgenoot	en	deed	Birgitta	afstand	van	al	haar	bezittingen,	verliet	 ze	het	Koninklijke	hof	en	
legde	zich	volledig	toe	op	het	spiritueel	leven.	Rond	1349	vertrok	Birgitta	naar	Rome	waar	ze	een	grote	invloedrijke	
vriendenkring	 uitbouwde.	 In	 1371	 reisde	 ze	 naar	 het	 heilige	 land.	 Kort	 na	 haar	 terugkeer	 in	 1373	 stierf	 Birgitta.	
Onmiddellijk	na	haar	dood	 ijverden	haar	 volgelingen	en	 sympathisanten	voor	haar	heiligverklaring.	De	 canonisatie	
door	paus	Bonifatius	IX	vond	uiteindelijk	in	1391	plaats8.	

Birgitta	ijverde	voor	een	terugkeer	naar	de	Bijbelse	en	Apostolische	idealen	van	het	christelijke	leven.	Een	aspect	dat	
zeer	goed	tot	uiting	komt	in	de	Regula	Sancti	Salvatoris,	de	kloosterregel	van	Birgitta	van	Zweden.	Ze	streeft	naar	de	
hervorming	van	het	individu.	Hierbij	legt	ze	de	nadruk	op	innerlijkheid,	intentie	en	wil.	Deze	eigenschappen	deelde	ze	
met	 de	 andere	 hervormingsbewegingen	 in	 de	 late	 middeleeuwen.	 Ten	 tweede	 maakte	 ze	 ook	 een	 onderscheid	
tussen	het	contemplatieve	en	het	actieve	leven.	Hoewel	ze	meer	waarde	hecht	aan	het	kloosterleven,	was	het	niet	
de	 enige	 mannier	 om	 perfectie	 te	 bereiken.	 Zo	 werd	 het	 geven	 van	 aalmoezen	 als	 gelijkwaardig	 gezien	 als	 de	
vrijwillige	 armoede	 van	 de	 non.	 Ten	 derde	 is	 het	 vasthouden	 aan	 het	ware	 geloof	 van	 belang.	 Een	 logisch	 gevolg	
hiervan	is	de	gehoorzaamheid	aan	de	paus	en	de	Roomse	kerk.	Ten	vierde	was	ook	de	redding	van	zoveel	mogelijk	
zielen	van	groot	belang.	Met	dit	streven	wijkt	ze	enigszins	af	van	de	hervormingsprogramma’s	en	sluit	ze	meer	aan	bij	
de	 canonieke	 regulieren	 en	 de	 traditie	 van	 de	 Dominicanen.	 Ten	 slotte	 hecht	 ze	 belang	 aan	 de	 institutionele	
hervormingen	binnen	de	kerk,	al	legt	ze	de	nadruk	op	persoonlijke	bezinning	en	hervorming9.	

5.2 Birgitinessenkloosters	in	Europa	
Birgitinessenkloosters	zijn	 in	de	meeste	gevallen	dubbelkloosters.	Dit	houdt	 in	dat	zowel	mannen	als	vrouwen	deel	
uitmaken	 van	 de	 kloostergemeenschap.	 Beiden	 worden	 echter	 gehuisvest	 in	 afzonderlijke	 gebouwen	 op	 het	
kloosterdomein.	

Het	eerste	Birgitinessenklooster	werd	 in	1384	 in	Vadstena,	Zweden,	 in	gebruik	genomen.	 In	het	begin	van	de	15de	
eeuw	werden	 in	Noorwegen	en	Denemarken	2	kloosters	gesticht.	Het	Engelse	koninkrijk	was	 in	1415	aan	de	beurt	
met	een	klooster	nabij	Londen.	Deze	stichtingen	beantwoorden	nog	sterk	aan	het	ideaalbeeld	van	Birgitta.	Ze	had	in	
de	oorspronkelijke	versie	van	haar	regel	vastgelegd	dat	een	Birgitinessenklooster	een	hervormingsklooster	moest	zijn	
dat	op	de	ondersteuning	van	de	plaatselijke	vorsten	aangewezen	was	om	zijn	 inkomsten	voornamelijk	uit	het	bezit	
en	de	exploitatie	van	gronden	haalde.	De	kloosters	hadden	bijgevolg	een	elitair,	 landelijk	en	agrarisch	karakter.	Ze	
haalden	 hun	 inkomsten	 vooral	 uit	 het	 bezit	 en	 de	 verpachting	 van	 landbouwgronden	 en	 de	 giften	 van	 een	
vorstenhuis.	De	zusters	die	in	Vadstena	intraden	waren	meestal	van	hoge,	zelfs	adellijke	afkomst10.		

In	 Italië	 kende	 de	 visie	 van	 Birgitta	 een	 grote	 aanhang.	 Aan	 het	 einde	 van	 de	 14de	 eeuw	 werden	 er	 2	 kloosters	
opgericht.	Deze	kloosters	waren	van	een	andere	aard	dan	de	Scandinavische	vestingen.	Beiden	waren	dicht	bij	een	
stad	gelegen	en	sterk	afhankelijk	van	weldoeners.	Duidelijke	aanwijzingen	voor	de	populariteit	van	de	Birgitijnen	zijn	
de	stichtingen	 in	Rome,	Venetië,	Murano	en	Vicenza	waar	enkel	mannen	werden	toegelaten.	Deze	 laatste	worden	
echter	opgegeven	in	1435	door	Paus	Eugenius	IV11.	

																																								 																												
	

	

8	Carpels,	2010,	p	10-11	

9	Carpels,	2010,	p	11	

10	Carpels,	2010,	p	12-13	

11	Carpels,	2010,	P14-15	
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Aan	 het	 einde	 van	 de	 14de	 eeuw	 werden	 in	 de	 Baltische	 en	 noord	 Duitse	 steden	 Danzig	 (Marienbrunn),	 Reval	
(Mariental),	Möln	(Marienwold)	en	Stralsund	(Marienkrone)	verschillende	kloosters	gesticht.	Deze	stichtingen	waren	
in	of	dicht	tegen	belangrijke	Hanzesteden	opgericht.	Deze	ligging	was	van	groot	belang	omdat	de	rijke	kooplui	in	deze	
steden	 de	 kloosters	 onderhielden.	 Hierdoor	 ging	 het	 agrarische	 en	 het	 aristocratische	 karakter	 van	 de	 orde	
verloren12.		

Vanaf	het	 tweede	kwart	 van	de	15de	 eeuw	werden	 in	het	Duitse	 rijk	 verschillende	kloosters	 gesticht.	De	 kloosters	
werden	 opnieuw	 onderhouden	 door	 de	 schenkingen	 van	 stadsbewoners.	 In	 het	 begin	 van	 de	 15de	 eeuw	werd	 in	
Polen	een	belangrijk	 klooster,	Maria	Triumphys	 gesticht.	Op	 initiatief	 van	de	vorst	werd	het	 klooster	opgericht	en	
deze	stond	ook	in	voor	het	onderhoud	van	de	stichting.	Vanuit	dit	klooster	werden		in	de	17de	eeuw	nog	8	kloosters	
opgericht13,		

In	Nederland	werd	in	1444	het	eerste	Birgitinessenklooster,	Mariënwater,	in	Rosmalen	gesticht.	Dit	klooster	lag	
aan	 de	 basis	 van	 verschillende	 andere	 stichtingen	 in	 de	 Nederlanden:	Maria	 Stern	 an	 der	 Essig	 in	 Swistal,	
Mariënkamp	 in	 Kampen,	 Mariënbaum	 in	 Xanten,	 Maria	 Ster	 in	 Gouda,	 Maria	 Troon	 in	 Dendermonde,	
Mariënburg	in	Soest	en	Maria	Kruis	in	Hoboken.	De	Bourgondische	hertogen	namen	niet	echt	het	initiatief	voor	
de	oprichting	van	het	klooster.	Ze	ondersteunden	deze	wel	in	beperkte	mate,	maar	hun	inspanningen	zijn	niet	
te	vergelijken	met	de	Scandinavische	en	Engelse	stichtingen.	De	kloosters	waren	voornamelijk	afhankelijk	van	
giften	en	aflaten.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																								 																												
	

	

12	Carpels,	2010,	p	16-17	

13	Carpels,	2010,	p	16-17	
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5.3 Geschiedenis	van	het	dubbelklooster	Mariatroon	
De	belangrijkste	bron	waar	we	over	beschikken	om	de	ontstaansgeschiedenis	van	Maria	Troon	te	reconstrueren	 is	
een	kroniek	van	Marie	van	Oss,	de	eerste	abdis	van	Maria	Troon.	De	abdis	schreef	dit	werk	tussen	1501	en	1503	en	
geeft	hierin	een	uitvoerige	beschrijving	van	het	ontstaan	van	het	klooster	in	Dendermonde	en	de	problemen	die	zich	
voordeden14.		

Het	 idee	 om	 een	 Birgitinessenklooster	 te	 vestigingen	 in	 de	 stad	 was	 er	 al	 in	 1441.	 De	 belangstelling	 vanuit	 het	
landelijk	bestuur	kwam	er	pas	in	de	jaren	60	van	de	15de	eeuw	wanneer	Hertogin	Maria	van	Bourgondië	erin	slaagde	
haar	schoonzus,	,	Isabella	van	Portugal,	te	overhalen	om	het	klooster	te	stichten	in	Dendermonde.	Door	haar	steun	
werd	de	tegenstand	door	de	bisschop	van	Kamerijk	en	het	Kapittel	van	Dendermonde	doorbroken15.	

	

Figuur	15:	stadplan	Dendermonde	door	Jacob	van	Deventer	uit	1570	

Isabella	van	Portugal	beloofde	de	onderneming	te	 financieren	en	gaf	de	 lasten	door	aan	4	welgestelde	burgers	uit	
Dendermonde.	 Isabella	betaalde	10	pond	om	de	pauselijke	bulle	 aan	 te	 schaffen,	maar	daarna	hield	de	 financiële	
steun	op.	Één	jaar	voor	de	aankomst	van	de	pioniers	uit	Mariënwater,	een	Birgitinessenklooster	in	Rosmalen,	werd	
Pater	 Jan	 Van	 Oeteren	 naar	 Dendermonde	 gezonden	 om	 toezicht	 te	 houden	 op	 de	 bouwwerkzaamheden.	 De	
provisors	 hadden	 enkele	 huizen	 in	 een	 berucht	 kwartier	 van	 de	 stad	 opgekocht.	 De	 huizen	 moesten	 worden	

																																								 																												
	

	

14	U.	Sander	Olsen,	2002,	p299-319	

15	S.	Carpels,	2010,p	24-25	
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omgebouwd	tot	een	kerk	en	een	klooster.	Het	terrein	moest	ook	worden	verbeterd	door	onder	andere	een	aantal	
paden	aan	te	leggen16		

De	komst	van	de	kloosterlingen	werd	versneld	zodat	de	stichting	kon	doorgaan	op	zondag	Laetare,	de	4de	zondag	in	
de	Vastentijd.	Dit	was	een	belangrijke	dag	binnen	de	orde,	omdat	men	dan	door	een	bezoek	aan	de	kloosterkerk	een	
bijzondere	aflaat	kon	verdienen.	 Indien	het	klooster	voor	deze	dag	werd	gesticht,	 kon	dit	een	belangrijke	bijdrage	
leveren	aan	de	bouw	van	het	klooster17.	

	

	

Figuur	16:	Maria	Troon	ca.	1646	volgens	J.	Maestertius	

Eind	 januari	 1466	 kwamen	 de	 eerste	 geestelijken	 uit	 Mariënwater	 naar	 Dendermonde.	 Ze	 werden	 in	 de	 stad	
ontvangen	door	een	groot	groep	mensen.		

Wij	 comende	metten	waghenen	 ter	Mechelscher	 Poorten	 int	 stede,	 afsittende	 voer	 Pieter	 Vaders	 huys	 hadde	wij	
ontellijcke	besienders,	mannen,	wijf	ende	kijnderen,	al	waset	versaemt,	roepende	overluyt:	‘alsoe	willecome	moetti	
gode	wesen,	als	ghij	ons	lieden	sijt!	Doen	leyde	men	ons	recht	over	strate	in	Sinte	Ghillijs	kercke	omtrent	eenen	zeven	
spallen	tijts,	van	daer	in	Peter	Vaders	huys18.	

Figuur	17:	fragment	uit	de	kroniek	van	Maria	van	Oss	over	de	aankomst	in	Dendermonde	

In	afwachting	van	de	komst	van	de	overste,	Pater	Herman	Vermuyde,	verbleef	de	kleine	groep	zusters	in	het	huis	van	
Pieter	van	Truebe.	De	volgende	dagen	werden	ze	overladen	met	geschenken,	vooral	etenswaar	en	huisraad.	Toen	de	

																																								 																												
	

	

16	U.	Sander	Olsen,	2000,	p	301-302	

17	U.	Sander	Olsen,	p303	

18	U.	Sander	Olsen,	2000,	p	304	
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overste	samen	met	de	wijbisschop	van	Kamerijk	terugkeerde	uit	Brussel	om	het	provisoir	klooster	in	te	wijden	was	de	
kleine	gemeenschap	zusters	al	aangegroeid	tot	1719.	

De	 eerste	 gebouwen	waren	 helemaal	 niet	 voorzien	 op	 zoveel	 religieuzen.	 Er	waren	 niet	 genoeg	 slaapplaatsen	 en	
voeding.	 Toen	de	 zusters	 na	 de	 eerste	 inwijding	 van	het	 klooster,	 op	O.L.V.	 lichtmis	 1466,	 van	de	 kapel	 naar	 hun	
behuizing	terugkeerden,	kan	Marie	van	Oss	het	niet	 laten	om	te	schrijven	dat	ze	niet	konden	verdwalen	omdat	de	
behuizing	slechts	bestond	uit	een	gang	en	2	kamers.	In	de	loop	van	de	winter	waren	de	paden	tussen	de	gebouwen	
zo	slecht	dat	de	zusters	elkaar	uit	de	modder	moesten	trekken	wanneer	ze	zich	buiten	waagden20.		

De	jaren	voor	de	plechtige	inwijding	en	de	invoering	van	een	strenge	clausuur	in	1471,	waren	gekenmerkt	door	de	
strijd	tegen	armoede	en	het	afbetalen	van	schulden.	De	kloosterlingen	ontvingen	wel	regelmatig	voedsel.	Zo	werden	
vissen	gratis	geleverd	dankzij	de	‘Birgitta-worp’.	De	vissers	stonden	de	vissen	die	het	eerst	in	de	netten	zwommen	af	
aan	het	klooster21.		

Geleidelijk	aan	konden	de	huizen	rondom	het	klooster	worden	opgekocht.	In	het	begin	woonden	de	kloosterlingen	zo	
dicht	bij	de	andere	mensen,	dat	de	buren,	wanneer	ze	een	ladder	tegen	de	muur	zetten,	door	het	raam	van	de	refter	
de	 zuster	 konden	 zien	 eten.	 De	 inkomsten	 van	 het	 klooster	 bestonden	 onder	meer	 uit	 aalmoezen	 op	 de	 2	 grote	
aflaatdagen,	zondag	Laetare	of	en	Sint	Pieter	in	Vinculis	(1	augustus),	en	andere	giften	zoals	voeding	of	geld.	Lijfrente	
door	 nieuwe	 zusters	 en	 broeders	 en	 bruidschatten	 in	 contant	 geld	 werden	 gebruikt	 om	 de	 bouwwerken	 te	
financieren	of	om	in	het	levensonderhoud	te	voorzien22.		

In	 1471	 werd	 de	 kerk	 en	 het	 kloostergebouw	 plechtig	 ingewijd.	 De	 ceremonieën	 worden	 vrij	 gedetailleerd	
beschreven:	 de	 hernieuwing	 van	 de	 kloostergeloften	 aan	 de	 aartsbisschop	 van	 Kamerijk,	 de	 abdiswijding	 en	 de	
maagdenwijding.	De	volgende	dag	vond	de	installatie	van	de	generaalconfessor	en	de	hernieuwing	van	de	geloften	
door	de	broeders	plaats.	Ten	slotte	waren	er	op	de	3de	dag	de	inwijding	van	het	klooster	en	de	kerk	en	de	invoering	
van	de	strenge	clausuur23.		

In	de	eerste	helft	van	de	16de	eeuw	werd	de	kerk	verschillende	malen	geteisterd	door	brand.	Het	nieuwe	kerkgebouw	
werd	 pas	 in	 1555	 opnieuw	 ingewijd.	 De	 kloostergebouwen	 werden	 in	 de	 daaropvolgende	 jaren	 opgericht.	 Het	
kloosterpand	werd	gebouwd	ca.	1561-1562	en	de	nieuwe	kapittelzaal	 in	1564-1565.Tijdens	de	godsdienstoorlogen	
vluchtten	 de	 Birgitinessen	 naar	 Aalst.	 Het	 klooster	 werd	 geplunderd	 en	 omgevormd	 tot	 pesthuis.	 De	 kerk	 en	 de	
kloostergebouwen	werden	tijdens	deze	godsdiensttroebelen	bijna	volledig	verwoest24.	

In	 1584	 werden	 de	 kloosterlingen	 door	 Alexander	 Farnese	 opgeroepen	 om	 terug	 te	 keren	 naar	 het	 klooster.	 De	
eerste	 steen	 van	 de	 nieuwe	 kerk	 werd	 gelegd	 in	 1609	 en	 het	 gebouw	 was	 volledig	 afgewerkt	 in	 1616.	 Ook	 de	
kloostergebouwen	 werden	 vernieuwd.	 In	 1651-1652	 werd	 het	 kloosterpand	 versierd	 met	 2	 glasramen	 met	 het	
wapenschild	van	de	stad.	Hoewel	er	geen	bewijzen	waren	voor	onzedelijk	gedrag	binnen	Maria	Troon,	was	er	toch	
weerstand	gegroeid	 tegen	dubbelkloosters.	Het	 concilie	 van	Trente	had	 zich	ook	uitgesproken	 tegen	een	dergelijk	
systeem.	Anna	du	Bois,	de	6de	abdis	(1601-1604),	wou	de	misbruiken	streng	aanpakken	door	een	strengere	orderegel	
aan	te	nemen,	maar	ondervond	daarbij	grote	tegenstand.	Ze	besloot	daarop	een	Birgitijns	huis	te	stichten	dat	enkel	
voor	 vrouwen	 toegankelijk	was.	 Ze	 kreeg	 daarvoor	 toestemming	 van	 paus	 Clemens	 VIII.	 Haar	 opvolgster,	 Barbara	
Tasse	 (1604-1623),	ondervond	dezelfde	problemen	en	 trok	met	de	 toestemming	van	de	aartsbisschop	met	enkele	
zusters	 naar	 Brussel.	 Het	mannenklooster,	 ontbonden	 door	 Barbara	 Tasse	 in	 1612,	werd	 opnieuw	 opgericht	 door	
haar	opvolgster	Maria	Spelders	 (1623-1636/1639).	Dit	zorgde	echter	voor	nieuwe	schandalen	en	wangedrag	 in	het	
klooster	 en	 de	 Gentse	 bisschop	 Antonius	 Triest	 zag	 zich	 genoodzaakt	 in	 te	 grijpen25.	 Dit	 veroorzaakte	 een	 lange	

																																								 																												
	

	

19	U.	Sander	Olsen,	2000,	P304	

20	U.	Sander	Olsen,	2000,	p	304-305	

21	U.	Sander	Olsen,	2000,	p	305-306	

22	U.	Sander	Olsen,	2000,	p	306	

23	U.	Sander	Olson,	2000,	P	306	

24	A.L.	de	Vlaminck,	1866,	p	330-331	

25	L.	Pee,	art.cit.,	p235	
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juridische	strijd	tussen	de	abdis	en	Triest.	In	1638	vluchtte	Marie	Spelders	en	priores	Anna	van	der	Beecken	met	14	
zusters	naar	het	Birgitinessenklooster	in	Rosmalen.	Uiteindelijk	kregen	ze	in	dit	conflict	gelijk	van	de	pauselijke	Rota.	
Uit	 vrees	 voor	 represailles	 van	 de	 Gentse	 bisschop	 konden	 de	 gevluchte	 zusters	 pas	 in	 1650	 terugkeren26	 Paus	
Urbanus	VI	begon	echter	het	gevaar	in	te	zien	van	dubbelklooster	en	met	de	bul	van	9	oktober	1643	verbood	hij	alle	
dubbelkloosters	van	de	Ordo	Sancti	Salvatoris	en	ze	dienden	per	direct	gescheiden	te	worden.	Vanaf	1643	verbleven	
dus	enkel	zusters	in	het	klooster	te	Dendermonde27.	

Het	klooster	werd	uiteindelijk	door	een	keizerlijk	besluit	van	Jozef	II	(17	maart	1784)	gesloten	en	in	1785	afgebroken.	
De	zusters	werden	gedwongen	het	klooster	te	verlaten.	Met	het	verdrijven	van	de	Oostenrijkers	tijdens	de	Brabantse	
Omwenteling	 keerde	 de	 hoop	 terug	 op	 een	 mogelijke	 restauratie	 van	 het	 klooster.	 Zelfs	 de	 terugkeer	 van	 de	
Oostenrijkers	 vormde	 geen	 probleem.	 Keizer	 Leopold	 II	 had	 het	 beleid	 van	 zijn	 voorganger	 bijgestuurd	 en	 onder	
keizer	Frans	II	diende	men	een	aanvraag	in	ter	heroprichting	van	het	klooster.	Men	kreeg	echter	nooit	antwoord	op	
de	vraag.	 Een	 schrijven	naar	de	 commissie	 voor	herstel	 van	afgeschafte	 kloosters	 in	Vlaanderen	 leverde	ook	geen	
resultaat	op.	De	hoop	werd	helemaal	de	kop	ingedrukt	toen	de	Franse	revolutionaire	troepen	in	de	zomer	van	1794	
Vlaanderen	binnenvielen.	Het	klooster	werd	nooit	heropgebouwd28.	

	

In	1850	verkregen	de	Maricolen	de	terreinen	van	het	afgeschafte	Birgitinessenklooster.	Deze	congregatie	van	zusters	
gaat	 terug	 tot	 de	 stichting	 in	 het	 midden	 van	 de	 17de	 eeuw	 door	 begijn	 Anna	 Puttemans	 en	 stond	 onder	
bescherming	van	deken	Hilduardus	D’Haens.	 In	1663-1664	vestigde	ze	zich	 in	de	vroegere	Groenstraat,	dicht	bij	de	
parochiekerk	 Sint-Gillis-Binnen.	 Na	 de	 Franse	 Revolutie	 werden	 de	 gebouwen	 toegewezen	 aan	 de	 Burgerlijke	
Godshuizen	die	er	een	krankzinnigengesticht	in	onder	brachten.	De	orde	verhuisde	vervolgens	naar	de	terreinen	van	
het	afgeschafte	Birgitinessenklooster	waar	ze	een	moederhuis	en	een	school	voor	burgerkinderen	in	onder	brachten.	
De	leiding	van	het	krankzinnigengesticht	werd	rond	diezelfde	periode	toevertrouwd	aan	de	broeders	van	Liefde	die	
de	oude	kloostergebouwen	vanaf	1863	vervingen	door	nieuwe.	

Na	de	Eerste	Wereldoorlog	werd	het	klooster	te	Dendermonde	heropgebouwd	en	het	 internaat	voor	meisjes	werd	
heringericht	als	huis	voor	bejaarden.	Het	rustoord	werd	genoemd	naar	het	vroegere	Birgitinessenklooster.	Het	oord	
was	hoofdzakelijk	bestemd	voor	welstellende	dames	die	in	het	huis	aan	de	straat	op	de	eerste	en	tweede	verdieping	
woonden.	 De	 zusters	 die	 instonden	 voor	 de	 verzorging	 verbleven	 op	 de	 derde	 verdieping.	 De	 zusters	Maricollen	
voorzagen	nog	in	onderwijs	maar	niet	meer	in	het	stadscentrum	van	Dendermonde.		

Het	 rusthuis	breidde	 in	1984	uit	 tot	een	bejaardentehuis.	Het	huidige	gebouw	werd	uitgebreid	met	een	L-vormige	
nieuwbouw.	Sinds	eind	 jaren	1990	wordt	de	 instelling	beheerd	door	de	VZW	Provincialaat	Broeders	van	Liefde	en	
omvat	heden	102	kamers	bestemd	als	ROB	(rusthuis)	en	RVT	(rust-	en	verzorgingstehuis).	De	site	 is	uitgebreid	met	

een	psychiatrisch	verzorgingstehuis,	bestemd	voor	42	residenten
29
.		

	

	

	

	

	

																																								 																												
	

	

26	L.	Pee,	art.	cit.,	p	243	
27	L.	Pee,	art.	cit.,	p	249	
28	L.	Pee,	art.cit.	pp.	249-253	
29	Inventaris	Bouwkundig	Erfgoed,	2011	
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5.4 Korte	bespreking	van	de	beschikbare	grondplannen	van	het	klooster	
Er	 zijn	 2	 grondplannen	 van	 het	 klooster	 gekend,	 namelijk	 een	 plan	 uit	 het	 midden	 van	 de	 17de	 eeuw	 en	 een	
gedetailleerd	opmetingsplan	van	J.B.	Segers	uit	1784.	Aan	de	hand	van	enkele	historische	kaarten,	de	stadsplannen	
van	 Deventer	 en	 Ferraris,	 krijgen	 we	 ook	 een	 weergave	 van	 hoe	 het	 klooster	 er	 in	 de	 16de,	 17de	 en	 18de	 eeuw	
vermoedelijk	heeft	uitgezien.		

Het	plan	van	Deventer	geeft	een	heel	ander	beeld	van	het	kloosterdomein	weer	dan	de	jongere	kaarten	en	plannen.	
Hier	 is	 te	 zien	 dat	 de	 kerk	 een	 west-oost	 oriëntatie	 kent	 terwijl	 in	 de	 17de	 en	 18de	 eeuw	 de	 kerk	 noord-zuid	
georiënteerd	is.	Ook	bevinden	er	zich	meer	gebouwen	in	de	zone	die	later	als	kloostertuin	dienst	deed.		

De	 grondige	 wijziging	 in	 oriëntatie	 is	 hoogt	 waarschijnlijk	 te	 wijten	 aan	 de	 vernieling	 van	 het	 klooster	 tijdens	 de	
godsdiensttroebel	in	het	laatste	kwart	van	de	16de	eeuw.	Uit	verschillende	bronnen	is	geweten	dat	het	klooster	sterk	
gehavend	uit	deze	periode	is	gekomen.		

Op	 alle	 plannen	 en	 kaarten	 is	 te	 zien	 dat	 er	 zich	 langs	 de	 Bijvang	 en	 de	 toegangspoort	 langs	 de	 Molenstraat	
verschillende	 kloostergebouwen	 bevinden.	 Centraal	 op	 het	 kloosterdomein	 bevinden	 zich	 onder	 andere	 de	
kloosterkerk,	 de	 kapittelzaal,	 het	 kerkhof	 en	 refter	 en	 de	 keuken.	 Op	 het	 plan	 uit	 het	midden	 van	 de	 17de	 eeuw	
worden	de	ruines	van	onder	andere	het	koor	en	de	vergaderplaats	van	de	paters	aangeduid.		

Er	 zijn	 enkele	 verschillen	 op	 te	merken	 op	 het	 plan	 van	 het	midden	 van	 de	 17de	 eeuw	 en	 het	 plan	 uit	 1785.	 Het	
vertrek	 van	 de	 abdis	 bevindt	 zich	 in	 de	 17de	 eeuw	 in	 het	 noorden	 van	 het	 domein,	 gescheiden	 van	 de	 andere	
kloostergebouwen,	 terwijl	 het	 in	 de	 18de	 eeuw	 naast	 de	 kapittelzaal	 is	 gelegen.	 Ook	 de	 refter	 en	 de	 keuken	 zijn	
grondig	 gewijzigd.	 In	 de	 17de	 eeuw	 is	 de	 keuken	 noord-zuid	 georiënteerd	 terwijl	 ze	 in	 de	 18de	 eeuw	 een	 west-
oostoriëntatie	kent.	

Wanneer	 het	 onderzoeksgebied	 op	 de	 verschillende	 kaarten	 wordt	 geprojecteerd,	 zien	 we	 dat	 er	 tijdens	 de	
opgraving	sporen	kunnen	worden	aangetroffen	van	de	16de	eeuwse,	17de	eeuwse	en	18de	eeuwse	kloostergebouwen.	
Aan	de	hand	van	de	kaart	van	Deventer	kan	niet	worden	afgeleid	over	welke	gebouwen	het	kan	gaan.	Uit	de	17de	
eeuw	weten	we	dat	er	zich	in	het	onderzoeksgebied	resten	kunnen	bevinden	van	de	keuken	in	het	zuiden	en	het	huis	
van	 de	 abdis	 in	 het	 noorden.	 Uit	 de	 18de	 eeuw	 kunnen	 opnieuw	 resten	 van	 de	 keuken	 en	 de	 refter	 worden	
aangetroffen	in	het	zuiden	en	in	het	noorden	bevinden	er	zich	mogelijk	resten	van	een	stalling.		
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Figuur	18:	Grondplan	van	het	klooster,	midden	17de	eeuw30.	

																																								 																												
	

	

30	Naar	een	ongedateerd	grondplan	in	L.	Pee,	1978-1979,	Afb.	2	
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Figuur	19:	grondplan	van	het	klooster	in	178431	
		

																																								 																												
	

	

31	L.	Pee,	1978-1979,	Afb	3	
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F

	

Figuur	20:	Ferrariskaart	met	aanduiding	van	het	onderzoeksgebied	
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DEEL	 3:	 ARCHEOLOGISCHE	 SPOREN	 UIT	 DE	 PRE-
KLOOSTERFASE	 (10DEEEUW-1465)	 EN	 DE	
KLOOSTERFASE	(1466-1784)	
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1 Gelaagdheid	van	de	site	

Het	 terrein	 is	 tijdens	 het	 onderzoek	 onderverdeeld	 in	 4	 zones.	 Te	 beginnen	 in	 het	 oosten,	 langs	 het	 rusthuis,	
bevinden	zich	achtereenvolgens	zone	A,	zone	B	en	zone	C.	Zone	D	 is	 later	afgegraven	en	bevindt	zich	ten	noorden	
van	 zone	 A	 en	 zone	 B32.	 De	 verschillende	 zones	 worden	 door	 recente	 betonnen	 structuren	 zoals	 waterputten,	
reservoirs	een	riolering	en	een	bakstenen	tuinmuur	van	elkaar	gescheiden.		

In	dit	hoofdstuk	wordt	de	gelaagdheid	van	de	verschillende	zones	binnen	het	onderzoeksgebied	besproken.	Aan	de	
hand	van	profielfoto’s	en	gedigitaliseerde	tekeningen	wordt	per	profiel	een	overzicht	gegeven	van	de	belangrijkste	
lagen	waaruit	de	zone	 is	opgebouwd.	Waar	mogelijk	worden	de	 lagen	gedateerd	aan	de	hand	van	het	 ingezameld	
aardewerk.	

De	gelaagdheid	in	de	verschillende	zones	varieert	sterk.	De	zuidelijke	profielen	van	zone	B	en	C	en	een	groot	deel	van	
het	westprofiel	 geven	een	eerder	 landelijke	 indruk.	De	noordelijke	profielen	van	 zone	C	en	D	en	alle	profielen	uit	
zone	A	zijn	complexer	door	menselijke	activiteit.	.	

1.1 Zone	A:	
Wanneer	we	de	profielen	uit	 zone	A	naast	elkaar	 leggen	 is	duidelijk	dat	de	oostelijke	zone	van	het	 terrein	sterk	 is	
verstoord.	 Het	 archeologische	 relevante	 niveau	 bevindt	 zich	 op	 ca.	 1	 meter	 onder	 het	 huidige	 maaiveld.	 De	 2	
bovenste	 lagen,	 van	 elk	 ca.	 50	 cm	 dik,	 bestaan	 uit	 afbraakpuin	 en	 kunnen	 aan	 de	 hand	 van	 aardewerk	 worden	
gedateerd.	 De	 eerste	 laag	 	 bevat	 aardewerk	 uit	 de	 18de-19de	 eeuw.	 Zo	 zijn	 er	 scherven	 van	machinaal	 gedraaide	
faience	en	boeren	bont	ingezameld.	De	tweede	laag	bevat	aardewerk	uit	de	17de	eeuw,	18de	en	19de	eeuw.	Laag	12	is	
een	 zeer	 recente	 kuil,	 onderaan	 dit	 spoor	 bevonden	 zich	 nog	 omgespitte	 graszoden.	 In	 het	 westen	 is	 het	 profiel	
volledig	verstoord	door	de	insteek	van	een	grote	betonnen	structuur.		

Op	circa	1	meter	onder	het	maaiveld	bevinden	zich	over	de	gehele	lengte	van	het	profiel	verspitte	lagen.	De	onderste	
lagen	 van	 het	 zuidprofiel	 worden	 gevormd	 door	 2	 grachten,	 namelijk	 spoor	 3	 in	 het	 oosten	 en	 spoor	 20	 in	 het	
westen.	Aan	de	hand	van	het	aardewerk	is	spoor	3	gedateerd	in	de	13de-14de	eeuw.	Uit	spoor	20	is	geen	aardewerk	
verzameld.	Spoor	20	oversnijdt	echter	spoor	3	wat	erop	wijst	dat	dit	spoor	jonger	is.	De	datering	van	de	grachten	en	
de	afbraaklagen	zorgen	voor	een	datering	van	de	tussenliggende	verspitte	lagen	tussen	de	14de	en	de	17de	eeuw.		

In	het	oostprofiel	zijn	verschillende	funderingsresten	en	vloerrestanten	geregistreerd	die	in	verband	kunnen	worden	
gebracht	 met	 de	 vroegste	 fase	 van	 het	 voormalige	 Birgitinessenklooster.	 Deze	 bakstenen	 structuren	 zijn	 allen	
ingegraven	 in	 lichtgrijze	 laag	waar	 slechts	 een	 kleine	 restant	 van	 is	 bewaard.	 Zowel	 uit	 spoor	 23	 als	 uit	 laag	 F	 is	
grijsbakkend	aardewerk	uit	de	14de	eeuw	verzameld.		

In	 het	 noorden	 is	 de	 verstoring	 van	 het	 terrein	 opmerkelijk	 minder	 diep.	 Het	 puinpakket	 is	 hier	 ca.	 50	 cm	 dik.	
Hieronder	bevindt	er	zich	een	dun	okergeelbruin	ophogingspakket.	De	lagen	die	zich	hieronder	bevinden	worden	aan	
de	hand	van	het	aardewerk	gedateerd	in	de	late	15de	eeuw.		

	

																																								 																												
	

	

32	Door	problemen	met	de	sloopvergunning	kon	de	bestaande	tuinmuur	niet	tijdig	worden	afgebroken.	De	tuinmuur	
werd	afgebroken	kort	voor	de	start	van	de	tweede	fase	van	het	onderzoek	in	maart	2011.	
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Figuur	21:	gedigitaliseerde	profieltekening	zuidprofiel	zone	A	
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Figuur	22:	gedigitaliseerd	tekening	oostprofiel	zone	A



	 	

	

54	 	

	

	
Figuur	23:	aardewerk	uit	spoor	23	

	

	
Figuur	24:	aardewerk	uit	laag	F	
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Figuur	25:	zuidprofiel	zone	A	

	
Figuur	22:	oostprofiel	zone	A	
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Figuur	23		noordprofiel	zone	A	

	
Figuur	264:	diep	onder	spoor	6	bevindt	zich	een	kleine	restant	van	een	onontwikkelde	podzol	
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Figuur	27:	gedigitaliseerde	tekening	van	het	noordprofiel	zone	A/	oostprofiel	zone	
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1.2 Zone	B:		
Zone	B	vertoont	een	heel	andere	bodemopbouw.	Omdat	dit	deel	van	het	onderzoeksgebied	lange	tijd	 in	gebruik	 is	
geweest	als	tuin,	zowel	tijdens	de	kloostefase	als	bij	het	huidige	rust-en	verzorgingstehuis,	is	de	bodemopbouw	vrij	
eenvoudig.		

Bij	 het	 aanleggen	van	het	 vlak	 is	 duidelijk	 geworden	dat	 in	het	 zuiden	 van	 zone	B	 geen	 representatief	profiel	 kon	
worden	aangelegd.	Dit	omdat	de	putwand	samenvalt	met	een	beschoeide	gracht,	spoor	132.	Hierdoor	konden	enkel	
de	 opvullingslagen	 van	 de	 gracht	 worden	 geregistreerd	 en	 niet	 de	 bodemopbouw.	 Daarom	 is	 beslist	 een	
tussenprofiel	te	laten	staan,	aaneensluitend	op	de	betonnen	constructie	van	een	recente	waterput.	Dit	profiel	geeft	
duidelijk	de	bodemopbouw	weer.		

De	 bodem	 in	 zuidprofiel	 4	 bestaat	 uit	 2	 lagen.	 De	 eerste	 laag	 is	 de	 dikke	 ploeglaag	 van	 ca.	 50	 cm	 dik.	 Deze	
donkerbruin	zwarte	laag	bevat	zeer	veel	wortels	en	houtresten,	houtskool	en	ijzerconcreties	en	weinig	baksteen	en	
kalkmortel.	Hieronder	 bevindt	 er	 zich	 een	 tweede	ploeglaag.	Deze	donkergrijze	 homogene	 laag	bestaat	 uit	 zandig	
leem	 vermengd	met	weinig	 baksteen,	 kalkmortel,	 houtskool	 en	 ijzerconcreties.	 Het	 is	 in	 deze	 tweede	 laag	 dat	 de	
grafkuilen	zijn	ingesneden.	Het	aardewerk	dat	uit	laag	is	verzameld	bestaat	uit	veel	grijs-	en	roodbakkend	aardewerk	
en	weinig	steengoed	dat	is	gedateerd	in	15de	en	de	vroege	16de	eeuw.		

	
Figuur	25:	zuidprofiel	zone	B	

Op	figuur	26	en	27is	te	zien	dat	3	grafkuilen	in	laag	2	zijn	ingegraven.	De	grafkuilen	liggen	dicht	bij	elkaar	maar	zijn	
afzonderlijk	gegraven.	Onder	laag	2	bevindt	zich	onmiddellijk	de	zandige	natuurlijke	bodem.	

Opvallend	 is	 dat	 de	 graven	 zich	 vrij	 ondiep	 ten	 opzichte	 van	 het	 maaiveld,	 op	 ca.	 80	 cm,	 bevinden.	 In	 het	
vooronderzoek	wordt	vermeld	dat	het	 terrein	 in	de	19de	eeuw	mogelijk	 is	afgegraven	om	het	dak	van	het	bomvrij	
arsenaal	met	aarde	te	bedekken.	Een	andere	mogelijkheid	is	dat	de	graven	zo	ondiep	zijn	aangelegd	omdat	er	tijdens	
een	crisissituatie	onvoldoende	personeel	of	tijd	was	om	tot	op	de	normale	diepte	grafkuilen	aan	te	leggen.		

	
Figuur	26:	detail	tussenprofiel	zone	B	
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Figuur	28:	gedigitaliseerde	tekening	zuidprofiel	zone	B
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1.3 Zone	D:	
Het	noordprofiel	in	zone	D	bestaat	hoofdzakelijk	uit	de	lagen	3	en	6.	Laag	6	vormt	de	ploeglaag	en	is	ca.	50	cm	dik.	
Het	pakket	is	vrij	homogeen	en	bestaat	uit	donkerbruin	zwarte	zandige	leem	met	weinig	baksteen	en	kalkmortel	en	
zeer	veel	wortelresten.	Laag	6	kan	gevolgd	worden	over	het	hele	noordprofiel	van	de	onderzoeksput	en	een	deel	van	
het	zuidprofiel	van	zone	C.	In	het	oosten	wordt	de	laag	verschillende	keren	oversneden	door	recente	afvalkuilen.	

Onder	laag	6	bevindt	zich	laag	3.	Deze	laag	is	donker	grijsbruin	en	bestaat	uit	zandig	leem	vermengd	met	baksteen,	
kalkmortel	en	houtskool.	 In	 laag	3	zijn	verschillende	kuilen	 ingesneden.	Laag	12	 is	een	kuil	die	 zeer	veel	baksteen,	
leisteen	 en	 brokken	 Doornikse	 kalksteen	 bevat.	 Waarschijnlijk	 is	 laag	 12	 een	 uitbraakspoor	 van	 één	 van	 de	
kloostergebouwen.	Wanneer	we	naar	de	beschikbare	grondplannen	van	het	klooster	kijken,	kan	het	zijn	dat	we	hier	
te	 maken	 hebben	 met	 een	 uitbraakspoor	 van	 het	 huis	 van	 de	 abdis	 of	 met	 een	 stalling.	 Spijtig	 genoeg	 valt	 de	
structuur	net	buiten	het	onderzoeksgebied	en	kan	hier	niet	verder	worden	op	 ingegaan.	Laag	12	oversnijdt	op	zijn	
beurt	laag	10,	waaruit	14de	eeuws	aardewerk	is	verzameld.	Bij	gebrek	aan	vondstmateriaal	kunnen	de	andere	lagen	
niet	worden	gedateerd.		

Het	 oostprofiel	 van	 zone	D	wordt	 gekenmerkt	 door	 een	 dikke	 puinlaag/kuil	 van	 ca.	 70	 cm	dik	 en	 een	 okerkleurig	
opvullingspakket.	Het	opvullingspakket	kan	mogelijk	in	relatie	worden	gebracht	met	de	18de	eeuwse	woonkwartieren	
van	het	klooster	(figuur	19).	De	laag	oversnijdt	de	15de	eeuwse	sporen	165	en	163.		

	

				 	
	 Figuur	29:	Noordprofiel	zone	D													 	 Figuur	30:	oostprofiel	zone	D	
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Figuur	31:	gedigitaliseerde	tekening	noordprofiel	zone	
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1.4 Zone	C/E:	
In	zone	C	zijn	de	twee	bovenste	 lagen	opnieuw	laag	6	en	 laag	3.	Laag	6	 is	hier	minder	dik	dan	 in	zone	D	en	 laag	3	
bevat	opvallend	meer	baksteen	en	kalkmortel.	Het	noordprofiel	wordt	opnieuw	gekenmerkt	door	de	insnijding	van	
verschillende	recente	kuilen	in	laag	3,	namelijk	laag	18,	16,	15	en	laag	22	(=S57).	In	het	westelijk	deel	van	het	profiel	
is	tussen	laag	6	en	laag	3	opnieuw	veel	baksteen	en	kalkmortel	te	zien,	wat	opnieuw	wijst	op	een	uitbraakspoor	van	
een	gebouw	

	
Figuur	32:	noordprofiel	zone	C	

Op	 de	 kaart	 van	 J.B.	 Seghers	 uit	 1784	 is	 te	 zien	 dat	 er	 zich	 in	 het	 noordwesten,	 tegen	 de	 Molenstraat,	 een	
rechthoekige	 structuur	 bevindt.	 De	 mogelijkheid	 bestaat	 dat	 de	 resten	 in	 het	 profiel	 een	 restant	 zijn	 van	 deze	
structuur.	Onder	laag	3	bevindt	zich	laag	17.	Deze	laag	komt	overeen	met	spoor	26,	een	gracht,	die	gedateerd	is	in	de	
16de-17de	eeuw.	

Het	grootse	deel	van	het	westprofiel	in	zone	C	wordt	afgedekt	door	een	dik	humeus	pakket,	laag	24,	van	ca.	85	cm.	
Het	 pakket	 geeft	 een	 felle	 mestgeur	 af	 en	 bevat	 weinig	 baksteen	 en	 kalkbrokjes,	 maar	 zeer	 weel	 wortels	 en	
houtresten.	Het	aardewerk	dat	uit	deze	laag	is	verzameld	dateert	uit	de	17de	en	18de	eeuw.	De	laag	stopt	abrupt	in	
het	noorden	tegen	spoor	25.	Onder	deze	laag	bevindt	zich	laag	29.	Deze	laag	is	zwaar	gebioturbeerd	en	bestaat	uit	
donkergrijze	vlekken	die	vermoedelijk	een	restant	zijn	van	laag	42	vermengd	met	de	zandige	gele	moederbodem.	Uit	
laag	 42	 zijn	 scherven	 van	 steengoed	 uit	 Siegburg	 en	 Raeren	 verzameld.	 Het	 steengoed	 uit	 Raeren	 bevat	 een	
bladversiering	dat	vooral	voorkomt	in	de	late	16de	eeuw,	terwijl	het	steengoed	uit	Siegburg	eerder	dateert	uit	de	14de	
en	15e	eeuw.	Laag	42	is	een	ophogingspakket	dat	vergelijkbaar	is	met	het	ophogingspakket	dat	in	het	vooronderzoek	
in	het	westelijke	deel	van	het	onderzoeksgebied	is	geregistreerd.		

Het	 zuidprofiel	 vertoont	 opnieuw	 veel	 recente	 insnijdingen.	 Spoor	 38	 is	 een	 lang	 rechthoekig	 spoor	 dat	 langs	 de	
kanten	 is	 verstevigd	 met	 houten	 planken	 en	 paaltjes.	 De	 vulling	 bestaat	 uit	 versinterd	 materiaal.	 Meer	 naar	 het	
oosten	 zijn	 verdere	 L	 41	 en	 L	 46	 recente	 verstoringen.	 In	 het	 oosten	 tegen	 spoor	 57	 is	 spoor	 32	 duidelijk	 op	 te	
merken	 in	het	profiel.	Laag	43	en	44	komen	overeen	met	 laag	1	en	2	die	eerder	 in	het	tussenprofiel	 in	zone	B	zijn	
beschreven.		
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Figuur	33:	zuidprofiel	zone	C	

	

	
Figuur	34:	westprofiel	zone	C/E	
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Figuur	35:	Gedigitaliseerde	tekening	noordprofiel	zone	C
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Figuur	36:	gedigitaliseerde	tekening	westprofiel	zone	C	
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Figuur	37:	gedigitaliseerde	tekening	zuidprofiel	zone	C
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Voor	de	start	van	het	onderzoek	is	de	archeologische	waarde	van	het	terrein,	aan	de	hand	van	de	resultaten	van	het	
proefsleuvenonderzoek	en	de	bijzondere	voorschriften,	eerder	 laag	geschat.	Het	aantreffen	van	een	begraafplaats,	
van	verschillende	sporen	die	dateren	van	voor	de	komst	van	het	klooster,	en	sporen	die	aan	het	klooster	toebehoren,	
wordt	duidelijk	dat	het	terrein	eerder	een	hoge	archeologische	waarde	heeft.		

Het	 rapport	 van	 het	 vooronderzoek	 besluit	 dat	 de	 noordelijke	 zone	 van	 het	 terrein	 zwaar	 is	 verstoord.	 Deze	
vaststelling	klop	gedeeltelijk.	De	zuidelijke	en	centrale	delen	van	zone	B	en	C	zijn	goed	bewaard	gebleven.	Zone	D	en	
A	zijn	deels	ten	prooi	gevallen	aan	verstoringen.		

In	 dit	 hoofdstuk	wordt	 een	 chronologisch	 overzicht	 gegeven	 van	 de	meest	 relevante	 sporen	 die	 zijn	 aangetroffen	
binnen	 het	 onderzoeksgebied.	 Er	 is	 gekozen	 om	 de	 bespreking	 op	 te	 delen	 in	 een	 pre-kloosterfase	 en	 een	
kloosterfase.	Op	 deze	manier	wordt	 een	 duidelijker	 beeld	 verkregen	 van	 de	 chronologie	 van	 het	 terrein.	 Voor	 de	
datering	 van	 archeologische	 vondsten	 uit	 de	 sporen	 en	 profielen	 is	 beroep	 gedaan	 op	 Davy	 Herremans	 van	 de	
universiteit	Gent.	

De	bespreking	van	de	inhumaties	gebeurt	afzonderlijk	in	DEEL	4.	Bij	de	bespreking	van	de	sporen	zal	wel	verwezen	
worden	naar	de	inhumaties,	indien	de	sporen	en	graven	met	elkaar	in	verband	kunnen	worden	gebracht.		
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2 Archeologische	 sporen	 uit	 pre-kloosterfase:	 10de	 eeuw	 tot	 de	
1ste	helft	van	de	15de	eeuw	

Het	 onderzoeksgebied	 bevat	 naast	 sporen	 van	 het	 Birgitinessenklooster	 ook	 nog	 sporen	 die	 dateren	 uit	 vroegere	
periodes.	Zo	zijn	verschillende	grachten	en	kuilen	geregistreerd	gaande	van	de	10de	 tot	de	eerste	helft	van	de	15de	
eeuw.	Over	de	geschiedenis	van	het	gebied	voor	de	komst	van	het	klooster	zijn	enkele	historische	bronnen	gekend	
die	ons	vertellen	dat	dit	gebied	binnen	de	stad	de	naam	‘het	laer’	droeg.	Het	woord	betekent	een	onbebouwd	stuk	
grond,	een	gemeenschappelijke	weide	binnen	de	 stadsmuren.	Het	Dendermonds	Laar	had	een	 zeer	 slechte	naam.	
Toen	de	Birgitinessen	er	 in	1464	hun	klooster	stichtten	werd	die	grond	aangewezen	als	een	plaats	van	ontucht.	De	
kaart	 die	 Dendermonde	 weergeeft	 in	 1375	 toont	 aan	 dat	 er	 in	 die	 periode	 enkele	 grachten	 en	 één	 straat,	 de	
Laarstraat,	 over	 het	 terrein	 liepen.	 Langsheen	 de	 Laarstraat,	 de	Molenstraat	 en	 de	 Sint-Gillisstraat	 bevonden	 zich	
verschillende	woningen.	

	

2.1 Grachten	

2.1.1 Spoor	32	

In	 zone	 C	 is	 een	 brede	 grachtstructuur	 aangesneden.	 Dit	 spoor	 is	 ook	 in	 het	 vooronderzoek	 in	 werkput	 XV	
geregistreerd.	Het	spoor	is	toen	geïnterpreteerd	als	de	voorloper	van	spoor	57,	een	postmiddeleeuwse	beschoeide	
gracht.	In	2007	zijn	geen	vondsten	verzameld	uit	dit	spoor.		

Op	 de	 kaart	 Dendermonde	weergeeft	 in	 1375	 is	 te	 zien	 dat	 een	 gracht	 over	 het	 terrein	 loopt.	 Deze	 gracht	 heeft	
echter	niet	de	breedte	van	het	spoor	dat	 is	aangesneden.	Op	de	kaart	versmalt	de	gracht	naar	het	noordenoosten	
toe.	Dit	is	zeker	niet	het	geval	bij	spoor	32.	De	gracht	verbreedt	eerder.	Het	is	mogelijk	dat	dit	spoor	in	de	14de	eeuw	
niet	meer	in	gebruik	is	en	dat	het	de	voorloper	van	spoor	57	is	die	op	de	kaart	is	weergegeven.	De	exacte	breedte	van	
het	spoor	is	niet	achterhaald	omdat	het	in	het	oosten	wordt	oversneden	door	spoor	57.	Op	tekening	7	is	wel	te	zien	
dat	het	spoor	minstens	6	meter	breed	is.	Van	de	grachtvulling	zelf	is	ca.	1	meter	diep	bewaard.	De	vulling	bestaat	uit	
zandleem	met	houtskoolspikkels	en	weinig	baksteenspikkels.		
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Figuur	38:	Dendermonde	in	1375	volgens	A.	De	Vlaeminck	
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Figuur	39:	coupe	spoor	32	in	het	zuidprofiel	zone	C	

Er	zijn	slechts	7	wandscherven	grijsbakkend	aardewerk	verzameld	uit	de	grachtvulling.	Drie	van	deze	scherven	passen	
aan	 elkaar	 en	 zijn	 versierd	 met	 een	 radstempelmotief.	 Dit	 type	 versiering	 werd	 voornamelijk	 toegepast	 op	
kogelpotten	vanaf	de	10de	en	de	11de	eeuw,	en	kende	een	bloei	in	de	12de	en	13de	eeuw.	In	de	14de	eeuw	werd	deze	
versiering	niet	meer	toegepast33.		

	
	

Figuur	40:	grijs	aardewerk	met	radstempelversiering	uit	spoor	32	

																																								 																												
	

	
33	K.	De	Groote,	2008,	p	139	
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In	de	10de	en	de	11	de	eeuw	is	het	motief	op	deze	kogelpotten	eerder	eenvoudig.	In	de	12de	en	13de	eeuw	worden	de	
motieven	complexer.	Door	de	eenvoudige	versiering	horen	de	scherven	waarschijnlijk	tot	de	vroegste	fase	in	de	10de-
11de	eeuw34.		

De	vondst	van	deze	scherven	toont	aan	dat	spoor	32	één	van	de	oudste	sporen	is	binnen	het	onderzoeksgebied.	De	
scherven	tonen	ook	aan	dat	de	gracht	in	gebruik	was	in	deze	periode	maar	het	geeft	ons	echter	geen	informatie	over	
wanneer	 de	 structuur	 in	 gebruik	 is	 genomen.	 Om	 hierover	 meer	 duidelijkheid	 te	 krijgen	 zijn	 verschillende	
pollenstalen	genomen.	Er	kan	wel	meer	worden	gezegd	over	het	in	onbruik	raken	van	het	spoor.	Omdat	zowel	spoor	
33	en	34,	spoor	30	en	26	en	ten	slotte	ook	spoor	54	de	gracht	oversnijden,	kan	met	zekerheid	worden	gezegd	dat	het	
spoor	in	de	17de	eeuw	niet	langer	in	gebruik	was.		

	

2.1.2 Spoor	107	

Spoor	107	kan	over	een	groot	deel	van	zone	D	worden	gevolgd.	Het	is	een	gracht	met	een	breedte	van	ca.	1,20	m	en	
een	diepte	van	ca.	0,60	m.	Het	spoor	heeft	een	west-oost	oriëntatie.	De	rechterwand	vertoont	een	geknikt	verloop	
en	de	 linkerwand	 is	eerder	 recht	afgestoken.	De	vulling	bestaat	uit	een	 lichtgrijs	homogeen	 	 zandig	pakket	waarin	
veel	 houtskoolspikkels,	 kleine	 baksteenfragmenten	 en	 brokjes	 verbrande	 leem	 vermengd	 zitten.	 Uit	 dit	 spoor	 zijn	
opnieuw	enkele	 scherven	grijsbakkend	aardewerk	verzameld	van	een	kruik	en	een	kan.	Dit	materiaal	 is	 gedateerd	
van	de	12de	tot	de	14de	eeuw.		

	

	

Figuur	41:	coupe	spoor	107	

																																								 																												
	

	
34	K.	De	Groote,	2008,	p	139	
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Figuur	42:	overzicht	spoor	107	in	het	vlak	

	

	

Figuur	43:	aardewerk	uit	spoor	107	
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Figuur	44:		overzicht	spoor	142	

2.1.3 Spoor	142	en	144	

In	zone	D	zijn	nog	2	greppels	aangesneden,	namelijk	spoor	142	en	144.	Van	beide	sporen	is	slechts	een	kleine	rest	in	
het	vlak	bewaard	gebleven.	Van	spoor	142	is	ongeveer	3	meter	bewaard.	De	breedte	van	het	spoor	bedraagt	ca.	80	
cm.	De	greppel	kent	vermoedelijk	een	noordwest	verloop	en	maakt	een	bocht	naar	het	zuiden	toe.	In	het	noorden	is	
spoor	142	verstoord	door	een	 recente	vergraving	en	 in	het	 zuiden	door	een	betonnen	waterput.	Aangezien	 spoor	
107	 in	het	 zuidoosten	ook	verstoord	wordt	door	dezelfde	waterput	 is	het	mogelijk	dat	beide	sporen	op	die	plaats	
aansluiten	op	elkaar.	Zeker	is	dat	de	greppel	niet	verder	doorloopt	in	zuidelijke	richting	aangezien	er	in	spoor	101	en	
verder	in	het	vlak	van	zone	B	geen	aanwijzing	is	van	het	spoor.	De	mogelijkheid	bestaat	wel	dat	het	verdere	verloop	
van	spoor	142	gelijk	loopt	met	de	brede	verstoring	die	de	scheiding	vormt	tussen	zone	A	en	B.	

	
Figuur	45:	coupe	spoor	142	

Er	 is	 slechts	 ca.	 30	 cm	 van	 de	 vulling	 bewaart.	 Dit	 vullingspakket	 bestaat	 uit	 lichtgrijze	 zandleem	 met	 vrij	 veel	
houtskoolspikkels	en	weinig	baksteenbrokjes.	Bij	het	couperen	is	geen	dateerbaar	materiaal	verzameld.	

Spoor	144	wordt	in	het	noorden	oversneden	door	spoor	143	en	in	het	zuiden	door	spoor	107.	De	greppel	is	slecht	ca.	
50	 cm	 breed	 en	 kan	 over	 een	 lengte	 van	 ca.	 3	 meter	 worden	 gevolgd.	 Het	 spoor	 kent	 een	 noordoost-zuidwest	
oriëntatie.	Ten	zuiden	van	spoor	107	is	het	spoor	niet	meer	op	te	merken.	Mogelijk	gaat	het	hier	om	een	spoor	dat	
uit	een	vroegere	periode	dateert	dan	107	aangezien	de	greppel	duidelijk	wordt	oversneden	het	spoor.	
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Figuur	46:	spoor	144	

De	coupe	toont	geen	duidelijke	aanlijning	van	het	spoor.	Het	vullingspakket	bestaat	uit	licht	gele	tot	witte	zandleem	
met	ijzerconcreties	en	weinig	houtskoolspikkels.	Er	is	opnieuw	geen	dateerbaar	materiaal	gevonden	bij	het	opkuisen	
en	couperen	van	het	spoor	

	

	

Figuur	47:	coupe	spoor	144	
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2.1.4 Spoor	3	

	
Figuur	48:	overzicht	spoor	3	in	het	vlak	

Spoor	3	bevindt	zich	 in	het	oosten	van	zone	A.	De	structuur	 is	geïnterpreteerd	als	een	gracht	met	een	noordoost-
zuidwest	oriëntatie.	De	gracht	wordt	oversneden	door	2	bakstenen	structuren,	spoor	4	en	5,	die	in	verband	worden	
gebracht	met	het	Birgitinessenklooster.	De	gracht	is	bijgevolg	niet	meer	in	gebruik	in	de	tweede	helft		

	

	

Figuur	49:	coupe	spoor	3	

van	de	16de	eeuw.	Ter	hoogte	van	spoor	4	en	5	geeft	de	gracht	de	indruk	weg	te	draaien	in	oostelijke	richting.	Er	is	ca.	
80	cm	grachtvulling	bewaard.	Hierin	is	geen	duidelijke	stratigrafie	op	te	merken.	De	vulling	bestaat	uit	een	homogeen	
pakket	met	 zeer	veel	houtskoolspikkels	en	enkele	groene	zandlenzen.	De	gracht	heeft	een	vrij	 steile	wand	en	een	
vlakke	 bodem.	 In	 de	 vulling	 zijn	 enkele	 fragmenten	 grijsbakkend	 aardewerk	 van	 een	 kruik	 en	 een	 voorraadpot	
verzameld	 en	ook	 een	metalen	 scharnier	 van	 een	deur.	 Aan	de	 hand	 van	het	 aardewerk	 kan	dit	 spoor	 gedateerd	
worden	in	de	13de-14de	eeuw.	
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Figuur	50:	aardewerk	uit	spoor	103	

2.1.5 Spoor	160	

	
Figuur	51:	spoor	160	

Bij	het	zetten	van	het	oostprofiel	in	zone	A	tekende	er	zich	in	het	vlak	een	nieuwe	gracht	af,	namelijk	spoor	160.	In	
tegenstelling	tot	spoor	3	heeft	deze	gracht	een	west-oost	oriëntatie.	De	gracht	loopt	onder	spoor	6,	een	bakstenen	
vloer,	door.	Het	spoor	tekent	zich	niet	af	in	het	profiel.	Uit	de	twee	lagen,	S	158	en	S	159,	die	zich	boven	het	spoor	
bevinden	is	materiaal	verzameld	dat	dateert	uit	de	14de	en	15de	eeuw.	In	spoor	158	bevonden	zich	2	fragmenten	van	
een	potkachel	of	 kachelbeker.	Dit	 is	de	voorloper	van	de	kacheltegel.	Uit	de	gracht	 zelf	werden	scherven	van	een	
grape	en	een	kan	verzameld	die	worden	gedateerd	in	de	14de	eeuw.	Er	is	geen	aansluiting	gevonden	met	spoor	3.	Het	
is	mogelijk	dat	deze	2	sporen	verder	in	het	oosten	elkaar	kruisen	of	samenkomen.	Spoor	170	bevindt	zich	ten	westen	
van	spoor	160.	Mogelijk	gaat	het	om	hetzelfde	spoor.	
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Figuur	52:	aardewerk	uit	spoor	160	

	

	

	

2.2 Kuilen	

2.2.1 Spoor	9:	concentratie	grijs	aardewerk	

Bij	 het	 afgraven	 van	 het	 vlak	 is	 in	 zone	 A,	 net	 ten	 noorden	 van	 spoor	 5,	 een	 grote	 hoeveelheid	 grijs	 aardewerk	
verzameld.	Er	was	geen	contour	van	een	kuil	op	te	merken	in	het	vlak.	Het	aardewerk	bevond	zich	in	een	homogene	
grijze	 laag.	 In	 het	 schervenmateriaal	 zijn	 verschillende	 vormsoorten	 op	 te	 merken.	 Zo	 zijn	 er	 bijna	 volledige	
voorraadpotten	en	kommen,	een	kruikje	en	misschien	ook	een	vorm	in	maaslands	witbakkend	aardewerk	aanwezig.	
Aan	de	hand	van	het	aardewerk	kan	het	spoor	gedateerd	worden	in	de	14de	eeuw.	
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Figuur	53:	voorraadpot	uit	spoor	9	

2.2.2 Spoor	117:	waterkuil	

In	het	verlengde	van	de	dwarscoupe	op	spoor	103,	net	naast	een	betonnen	waterput,	is	een	grote	cirkelvormige	kuil	
aangesneden.	De	volledige	contour	van	het	spoor	is	niet	opgemeten	aangezien	de	recente	waterput	deels	boven	dit	
spoor	ligt.	De	dwarsdoorsnede	van	de	kuil	vertoont	langs	de	rechterzijde	een	getrapt	profiel.	Langs	de	linkerzijde	is	
dit	minder	uitgesproken.	Centraal	onderaan	het	spoor	bevond	er	zich	een	rechte	insteekt	van	ca.30	cm	breed	en	40	
cm	diep.	Deze	kuil	fungeerde	waarschijnlijk	als	waterkuil.		
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Figuur	54:	dwarscoupe	spoor	117	

Tijdens	het	couperen	van	het	spoor	zijn	enkele	scherven	verzameld.	Een	eerste	wandfragment	behoort	tot	een	pot	in	
roodbeschilderd	aardewerk.	Dit	 type	aardewerk	komt	voor	van	de	vroege	10de	eeuw	tot	de	 late	12de	eeuw35.	Deze	
aardewerksoort	is	niet	lokaal	geproduceerd,	maar	werd	ingevoerd	uit	verschillende	productiecentra	in	het	Rijnland.	
Verder	 zijn	 2	 randen	 van	 kogelpotten	 in	 grijsbakkend	 aardewerk	 gevonden.	 Een	 kogelpot	 is	 een	 min	 of	 meer	
bolvormig,	 gesloten	 vorm.	 Meestal	 heeft	 dit	 type	 aardewerk	 een	 uitstaande	 hals	 en	 een	 afgeronde	 of	 lichte	
lensvormige	bodem.	Ze	werden	voornamelijk	gebruikt	als	kook-	of	voorraadpot,	maar	ook	het	gebruik	als	drinkbeker	
of	kamerpot	 is	mogelijk.	Het	gebruikt	van	de	kogelpot	kende	een	einde	 in	het	begin	van	de	14de	eeuw.	Toen	werd	
overgeschakeld	naar	nieuwe	vormsoorten36.		

	
Figuur	55:	aardewerk,	steen	en	bot	uit	spoor	117	

Aan	de	hand	van	het	gevonden	aardewerk	kon	een	datering	worden	vooropgesteld	in	de	11de-12de	eeuw.	Hierdoor	is	
dit	spoor	de	oudste	kuilstructuur	binnen	het	onderzoeksgebied.		

																																								 																												
	

	
35	De	Groote	K,	2008,	p312	
36	De	Groote	K,	208,	p	221	
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2.2.3 Spoor	105:	kuil	

Spoor	5	tekent	zich	af	in	het	vlak	als	een	rechthoekige	kuil	met	een	afmeting	van	1,70x0,75	m.	De	vulling	bestaat	uit	
een	pakket	 grijze	 zandleem	met	 veel	 houtskoolspikkels,	weinig	 kalkresten	en	 verbrande	 leem.	 Er	 is	 opnieuw	geen	
duidelijke	 gelaagdheid	op	 te	merken	 in	 het	 profiel.	Uit	 dit	 spoor	werden	7	 scherven	 grijsbakkend	aardewerk	 en	1	
scherf	 hoogversierd	 aardewerk	 verzameld.	 Dit	 laatste	 type	 is	 een	 aparte	 soort	 binnen	 het	 oxiderend	 gebakken	
aardewerk.	Het	wordt	gekenmerkt	door	zijn	bijzondere	versiering,	die	steeds	gebruikmaakt	van	de	combinatie	van	
verschillende	decoratietechnieken.	Het	gaat	steeds	om	allerlei	technieken	in	oplegwerk	van	klei,	gecombineerd	met	
de	integrale	toepassing	van	glazuur	aan	de	buitenzijde.	De	kleurcontrasten,	bekomen	door	de	combinatie	van	al	dan	
niet	koperhoudend	loodglazuur	met	witbakkende	en	roodbakkende	kleien,	typeren	dit	soort	aardewerk37.		

	

Figuur	56:	dwarscoupe	spoor	105	

Het	 hoogversierd	 aardewerk	 kent	 zijn	 oorsprong	 in	 Noord-Frankrijk.	 In	 de	 late	 12de	 en	 de	 vroege	 13de	 eeuw	
verschijnen	ook	lokale	of	regionale	reproducties38..	Het	fragment	dat	in	deze	context	werd	gevonden	is	afkomstig	van	
een	 kruik.	 De	 scherven	 grijs	 aardewerk	 zijn	 afkomstig	 van	 een	 kom	 en	 een	 grote	 kruik.	 Aan	 de	 hand	 van	 deze	
vondsten	is	het	spoor	gedateerd	in	de	13de-vroege	14de	eeuw	

																																								 																												
	

	
37	De	Groote	K,	2008,	p304	
38	K.	De	Groote,	2008,	p	304	
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Figuur	57:	aardewerk	uit	spoor	105	

2.2.4 S	101:	grote	cirkelvormige	afvalkuil	

Spoor	101	meet	 ca.	2x1,8	meter	en	 tekent	 zich	 in	het	vlak	af	als	een	groot	 rond	 spoor.	 In	het	noorden	wordt	het	
verstoord	door	een	recente	betonnen	waterput.	Het	spoor	is	in	de	natuurlijke	bodem	ingesneden.	De	vulling	van	de	
kuil	bestaat	uit	donkergrijze	zandig	leem	met	weinig	baksteen,	kalkmortel	en	houtskool.		

In	 het	 profiel	 is	 duidelijk	 te	 zien	 dat	 de	 archeaologica	 zich	 in	 1	 pakket	 bevinden	onderaan	het	 spoor.	De	 afvalkuil	
leverde	 zeer	 veel	 aardewerk	 op.	 Opmerkelijk	 is	 de	 vondst	 van	 een	 bijna	 intact	Margrietkannetje	 in	 hoogversierd	
aardewerk39.	Er	is	ook	zeer	veel	grijs	en	een	kleine	fractie	rood	aardewerk	gevonden	alsook		

	

																																								 																												
	

	
39	A.	De	Poorter,	2001,	p8-25	
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Figuur	58:	spoor	101	in	het	vlak	

	

	
Figuur	59:	kruikje	in	hoogversierd	aardewerk	

verschillende	grote	scherven	van	steengoed	uit	Langerwehe	of	Siegburg.	Het	gaat	om	een	vroeg	type	steengoed	dat	
gekenmerkt	wordt	door	een	grijs	baksel	en	een	paarse	 ijzerengobe.	De	rand	vertoont	een	radstempelversiering.	 In	
het	grijsbakkend	aardewerk	is	een	grote	diversiteit	aan	vormen	op	te	merken.	Zo	komen	er	zeer	veel	verschillende	
komvormen	op	 standvinnen	voor.	Volgende	vormen	 zijn	ook	aanwezig:	een	kookkan,	pan,	 grape,	bord,	 kamerpot,	
kruik,	kogelpot,	teil	en	voorraadpot.	Aan	de	hand	van	het	aardewerk	is	het	spoor	gedateerd	in	de	late	13de	en	14de	
eeuw.	
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Figuur	60:	dwarscoupe	op	spoor	101	

	
Figuur	61:	aardewerk	uit	spoor	101	

2.2.5 Spoor	103	&	S	104:	groot	rechthoekig	spoor	

Spoor	 103	 is	 een	 groot	 rechthoekige	 structuur	 van	 ca.	 5,5	 meter	 lang	 en	 5	 meter	 breed.	 Het	 spoor	 bestaat	 uit	
donkergrijs	groffe	zandIeem	en	bevat	vrij	veel	brokjes	verbrande	leem	en	weinig	houtskool-en	baksteenspikkels.	 In	
het	oostelijk	deel	is		spoor	104,	ingesneden	in	de	structuur.	Dit	spoor	is	een	rechthoekige	kuil	van	ca	4,5	meter	lang	
en	ca.	1,5	meter	breed.	De	vulling	is	ca.	35	cm	diep	bewaard	en	bestaat	uit	zeer	veel	verbrande	leem	en	baksteen.	In	
het	zuiden	wordt	spoor	103	verstoord	door	een	recente	betonnen	waterput.	Bij	het	plaatsen	van	een	kwadrantcoupe	
op	spoor	103	zijn	op	een	 tweede	niveau	nog	sporen	geregistreerd.	Bij	het	verderzetten	van	de	coupe	 in	zuidelijke	
richting	is	spoor	117	geregistreerd.		
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Figuur	62:	spoor	103	en	104	in	het	vlak	

	

Figuur	63:	kwadrantscoupe	op	spoor	103	

Bij	 het	 opkuisen	 en	 couperen	 van	 spoor	 103	 is	 vrij	 veel	 aardewerk	 verzameld.	Het	 gaat	 over	 zowel	 grijs-	 en	 rood	
bakkend	aardewerk	als	een	kleine	fractie	steengoed.	Het	rode	aardewerk	is	geglazuurd	en	op	sommige	scherven	is	
een	gele	slibversiering	op	te	merken.	Het	schervenmateriaal	bevat	volgende	vormsoorten:	teil,	kan,	kruik	en	grape.	
Het	aardewerk	dateert	uit	het	einde	van	de	14de	eeuw.	Het	aardewerk	dat	uit	spoor	104	is	verzameld	is	iets	jonger,	
namelijk	uit	de	15de	eeuw.	Maar	de	tijdspanne	tussen	de	2	sporen	is	eerder	klein.	Uit	spoor	104	zijn	volgende	vormen	
verzameld:	kruik,	vergiet,	bord	en	teil.	

	

Figuur	64:	aardewerk	uit	spoor	103	
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Figuur	65:	verderzetting	coupe	spoor	103	met	aanzet	spoor	117	

	

Figuur	66:	coupe	spoor	104	

	

	
Figuur	67:	overzicht	spoor	103,	114,	115	en	116	

Onder	spoor	103	bevinden	zich	nog	andere	sporen.	Zo	zijn	de	sporen	114	en	115	kleine	kuilen	met	een	donkergrijze	
heterogene	vulling	van	zandige	 leem	met	kleine	stukjes	houtskool.	Spoor	114	 is	 iets	donkerder	van	kleur	en	bevat	
enkele	baksteenbrokjes.	Spoor	114	wordt	in	het	zuiden	oversneden	door	spoor	115.	Er	is	geen	aardewerk	gevonden	
in	deze	sporen.	
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Figuur	68:	coupe	spoor	114	en	115	

De	dwarscoupe	toont	dat	spoor	114	sterk	uitgeloogd	 is	 terwijl	dit	niet	het	geval	 is	bij	spoor	115.	Spoor	116	wordt	
oversneden	door	spoor	103.	Deze	is	opvallend	lichter	van	kleur	ten	opzichte	van	spoor	1O3.	Het	spoor	leverde	echter	
geen	vondstmateriaal	op.		

	

	

Figuur	69:	Coupe	spoor	103	en	116	

	

De	functie	van	het	spoor	is	moeilijk	te	bepalen.	Het	ontbreken	van	paalgaten,	baksteen	en-of	klakmortel	spreken	de	
hypothese	van	een	gebouwplattegrond	tegen.	Waarschijnlijk	vormt	spoor	103	een	cluster	van	afzonderlijke	kuilen	die	
elkaar	 steeds	 hebben	 over-en	 doorsneden.	 Dit	 kan	 dan	 ook	 verklaren	waarom	op	 een	 2het	 niveau	 kuilen	met	 een	
gelijkaardige	vulling	als	die	van	spoor	103	zijn	aangetroffen.		

Spoor	104	kan	door	de	aanwezigheid	van	veel	verbrande	baksteen	en	versinterd	materiaal	worden	geïnterpreteerd	
als	een	brandspoor.		

2.2.6 S	157:	waterkuil	

Spoor	157	tekent	zich	in	het	vlak	af	als	een	grote	cirkelvormige	structuur	met	een	diameter	van	ca.	3	meter.	In	het	
zuiden	wordt	de	kuil	verstoord	door	spoor	132.	In	het	dwarsprofiel	is	te	zien	dat	de	westelijke	rand	van	de	kuil	een	
getrapt	profiel	vertoont.	Het	oostprofiel	loopt	geleidelijker	naar	beneden.		



	 	

	

88	 	

	

Figuur	70:	spoor	157	in	het	vlak	

De	kuilvulling	bestaat	uit	een	homogene	vulling	donkergrijze	zandleem	met	zeer	veel	fosfaatvlekken.	In	het	midden	
van	het	spoor	is	op	een	diepte	van	ca.	50	cm	een	quasi	volledige	grape	in	rood	aardewerk	gevonden.	Een	grape	is	een	
gesloten	potvorm	op	3	pootjes	die	als	kookpot	 fungeerde40.	Deze	grape	heeft	echter	een	vlakke	bodem.	Op	de	en	
een	deel	van	de	oren	is	veel	roet	aanwezig.	Verder	zijn	ook	nog	enkele	scherven	steengoed	gevonden.	Hierdoor	is	het	
spoor	gedateerd	in	de	late	14de	en	de	vroege	15de	eeuw41.	De	kuil	functioneerde	vermoedelijk	als	waterkuil	 in	deze	
periode.		

	

	

Figuur	71:	aardewerk	in	spoor	157	

																																								 																												
	

	
40	K.De	Groote,	2008,	p156	
41	K.	De	Groote,	2008,	p156-164	
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Figuur	72:	coupe	spoor	157	

	
Figuur	73:	aardewerk	uit	spoor	157	

2.2.7 Spoor	43	

In	zone	C	is	bij	het	couperen	van	spoor	43	het	skelet	van	een	paard	vrijgelegd.	Het	botmateriaal	is	slecht	bewaard	en	
bijgevolg	 zeer	 fragiel.	Het	 skelet	 ligt	nog	deels	 in	 anatomisch	verband.	 Er	 zijn	enkele	 scherven	aardewerk	 van	een	
kleine	komvorm	gevonden	bij	het	vrijleggen	van	het	skelet.	Deze	scherven	zijn	gedateerd	in	de	14de	eeuw.	Het	spoor	
wordt	in	het	noorden	oversneden	door	spoor	33	en	43.	

	

Figuur	74:	spoor	43	in	het	vlak	



	 	

	

90	 	

	

	

Figuur	75:	spoor	43	skelet	van	een	paard	
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2.3 Conclusie	grachten	en	kuilen	uit	de	pre-kloosterfase	
Het	onderzoek	heeft	aangetoond	dat	het	onderzoeksgebied	niet	enkel	archeologische	sporen	bevat	die	 in	verband	
kunnen	worden	gebracht	met	het	Birgitinessenklooster.	Het	projectgebied	bevat	verschillende	grachten	en	kuilen	die	
kunnen	 gedateerd	 worden	 tussen	 de	 10de	 eeuw	 en	 de	 15de	 eeuw,	 voor	 de	 komst	 van	 de	 kloosterlingen	 op	 het	
domein.	 Door	 de	 aanwezigheid	 van	 deze	 sporen	 kan	 een	 deel	 van	 de	 vroegste	 geschiedenis	 van	 de	 stad	worden	
gereconstrueerd.		

Het	oudste	spoor	in	het	onderzoeksgebied	is	een	gracht	die	al	in	gebruik	is	in	de	10de-	13de	eeuw.	De	in	gebruikname	
van	de	gracht	kan	momenteel	niet	achterhaald	worden.	Wel	is	zeker	dat	het	spoor	niet	meer	in	gebruik	is	in	de	15de	
eeuw	omdat	het	spoor	in	het	oosten	wordt	oversneden	door	een	15de	eeuwse	gracht.	Het	spoor	is	bemonsterd	en	er	
zijn	 verschillende	 pollenstalen	 genomen.	 Wanneer	 deze	 stalen	 worden	 onderzocht,	 kunnen	 ze	 de	 gekende	
landschappelijke	gegevens	aanvullen	en	de	site	in	een	bredere	landschappelijke	context	plaatsen.		

Een	tweede	spoor	is	een	waterkuil,	spoor	117,	die	aan	de	hand	van	het	verzamelde	aardewerk	is	gedateerd	in	de	11de	
en	12de	eeuw.	De	aanwezigheid	van	dit	spoor	toont	aan	dat	er	in	deze	periode	bewoning	is	rondom	de	site.	Binnen	
het	onderzoeksgebied	zelf	zijn	er	echter	geen	bewoningssporen	aangetroffen	uit	deze	periode.	

Een	tweede	gracht	is	gedateerd	in	de	12de	tot	de	14de	eeuw.	Het	spoor	kan	duidelijk	gevolgd	worden	over	heel	zone	
D.	Mogelijk	sluit	dit	spoor	aan	op	spoor	160,	een	gracht	op	een	tweede	archeologisch	niveau	in	zone	A.	Een	derde	
gracht	 is	 spoor	 3	 in	 zone	 A.	 Het	 spoor	 heeft	 een	 noord-zuid	 oriëntatie	 en	 wordt	 haaks	 oversneden	 door	 enkele	
bakstenen	 muurfunderingen	 die	 toebehoren	 aan	 het	 laatmiddeleeuwse	 klooster.	 Uit	 het	 spoor	 is	 aardewerk	
verzameld	dat	is	gedateerd	in	de	13de	en	de	14de	eeuw.		

Door	de	aanwezigheid	van	verschillende	grote	afvalkuilen	 is	 in	eerste	 instantie	gedacht	dat	er	zich	mogelijk	sporen	
van	artisanale	activiteit	 in	het	onderzoeksgebied	bevinden.	Na	de	studie	van	het	aardewerk	dat	is	verzameld	uit	de	
verschillende	 contexten	 kan	 echter	 besloten	worden	 dat	 de	 afvalkuilen	 dateren	 uit	 verschillende	 perioden	 uit	 de	
geschiedenis	van	het	terrein.	Mogelijk	kunnen	spoor	101	en	spoor	9	in	verband	met	elkaar	gebracht	worden,	maar	
door	de	verstoring	van	enkele	betonnen	constructies	op	het	terrein	is	het	niet	mogelijk	om	deze	twee	contexten	aan	
elkaar	te	linken.		

Spoor	101	en	spoor	9	zijn	kuilen	die	beide	zeer	veel	14de	eeuw	aardewerk	bevatten.	Wat	opvalt	bij	spoor	101	is	de	
grote	vormvariëteit	in	het	lokaal	geproduceerd	grijsbakkend	aardewerk.	Naast	kookgerei	en	voorraadpotten	zijn	ook	
veel	fragmenten	van	kommen,	kannen	en	kruiken	verzamelt.	De	randen	van	het	aardewerk	bestaan	hoofdzakelijk	uit	
blokvormige,	 bandvormige	 en	 sikkelvormige	 randen	 met	 meestal	 een	 ingesnoerde	 hals.	 Het	 aardewerk	 is	 matig	
verschraald	 en	 kent	 bij	 sommige	 scherven	 een	 oxiderend	 gebakken	 kern.	 Bij	 de	 bodemfragmenten	 komen	 zowel	
gelobde,	vlakke	als	lensvormige	types	voor.	Ten	slotte	bevat	de	kuil	ook	verschillende	importproducten.	In	de	context	
is	 een	 kleine	 fractie	 steengoed	 uit	 Langerwehe	 of	 Siegburg	 aanwezig.	 Opvallend	 is	 dat	 dit	 aardewerk	 langs	 de	
buitenzijde	niet	volledig	 is	geglazuurd.	Een	klein	kruikje	 in	hoogversierd	aardewerk	moet	ook	worden	vermeld.	De	
aanwezigheid	van	dit	 kruikje	 toont	aan	de	 spoor	101	al	 aan	het	einde	van	de	13de	eeuw	 in	gebruik	 is.	 Een	andere	
kleine	 kuil,	 spoor	 105,	 bevat	 lokaal	 grijsbakkend	 aardewerk	 en	 hoogversierd	 aardewerk	 uit	 de	 13de	 eeuw	 en	 de	
vroege	14de	eeuw.	Spoor	103	en	104	bevatten	op	hun	beurt	aardewerk	uit	de	late	14de	eeuw	en	de	15de	eeuw.	Een	
tweede	waterkuil,	spoor	157,	is	aan	de	hand	van	het	aardewerk	gedateerd	in	de	late	14de	en	de	vroege	15de	eeuw.	Uit	
het	 spoor	 is	 een	 bijna	 volledige	 grape	 in	 roodbakkend	 aardewerk	 ingezameld.	 Op	 basis	 van	 deze	 datering	 kan	
besloten	worden	dat	de	sporen	103,	104	en	157	mogelijk	gelijktijdig	in	gebruik	zijn	geweest.	

Uit	de	pre-kloosterfase	kan	besloten	worden	dat	er	vanaf	de	10de	eeuw	sporen	van	menselijke	activiteit	aanwezig	zijn	
binnen	het	onderzoeksgebied.	Vanaf	de	14de	eeuw	wordt	het	gebied	intensiever	 in	gebruik	genomen.	Wanneer	we	
naar	het	grondplan	van	de	stad	in	1375	kijken	wordt	duidelijk	dat	er	zich	in	deze	periode	verschillende	huizen	op	het	
Laar	 bevinden.	 De	 14de	 eeuwse	 sporen	 die	 opgetekend	 zijn	 tijdens	 het	 onderzoek	 kunnen	 in	 verband	 gebracht	
worden	met	deze	huizen	langs	de	Molenstraat,	de	Laarstraat,	de	Brusselse	Straat	en	de	Bijvang.	Wat	ten	slotte	moet	
worden	 vermeld	 is	 dat	 de	 relatie	 tussen	 de	 sporen	 onderling	 sterk	 is	 verstoord	 door	 de	 aanleg	 van	 moderne	
betonnen	 waterputten.	 Hierdoor	 is	 een	 groot	 deel	 van	 de	 archeologische	 sporen	 vernietigd	 en	 onherroepelijk	
verloren	gegaan.		
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3 Kloosterfase:	1466-1784	

3.1 Bakstenen	resten.	
In	 zone	 A	 zijn	 verschillende	 bakstenen	 structuren	 geregistreerd.	 In	 totaal	 is	 er	 sprake	 van	 4	 funderingsresten,	 3	
vloerniveau’s	 en	 1	 beerput.	 De	 muurfunderingen	 hebben	 telkens	 een	 west-oost	 oriëntering.	 De	 verschillende	
funderingsresten	vertonen	echter	geen	onderlinge	verbanden.	Alle	structuren,	uitgezonderd	spoor	7,	bevinden	zich	
tegen	en	in	de	oostelijke	profielwand	van	de	werkput.	Hierdoor	is	het	moeilijk	om	een	interpretatie	te	formuleren.	

3.1.1 	Spoor	5	en	spoor	8B:	

Spoor	 5	 is	 een	 restant	 van	 een	 bakstenen	muurfundering.	 De	muur	 is	 4	meter	 zichtbaar	 in	 het	 vlak	 en	 is	 ca.	 40	
centimeter	breed.	De	bakstenen	hebben	een	donkerrode	kleur,	zijn	zeer	poreus	en	meten	26cmx	12cmx4,5cm.	Op	de	
stenen	is	weinig	zachte	gele	kalkmortel	op	te	merken.	De	fundering	is	aangelegd	op	een	dunne	nivelleringslaag	van	
groen	zand.	Van	de	muur	is	in	het	westen	slecht	1	steen	bewaard	terwijl	in	het	oosten	3	lagen	stenen	zijn	bewaard.	In	
het	oosten	versmalt	de	muur	trapsgewijs	naar	boven	toe.	Spoor	5	oversnijdt	spoor	3,	een	gracht	die	is	gedateerd	in	
de	13de-14de	eeuw	en	loopt	evenwijdig	met	spoor	4.	

	

	

Figuur	76:	spoor	6	

	

Figuur	77:	spoor	5	

	

Spoor	8B	bevindt	zich	grotendeel	 in	het	oostprofiel	dat	de	interpretatie	ervan	bemoeilijkt.	Het	spoor	is	een	restant	
van	een	vloerniveau.	De	bakstenen	hebben	een	donker	oranjerode	kleur,	zijn	zacht	gebakken	en	meten	13cm	x	4cm.	
De	 lengte	 van	 de	 bakstenen	 is	 niet	 gekend.	 Er	 is	 slechts	 weinig	 gele	 zacht	 kalkmortel	 op	 te	 merken.	 Onder	 de	
bakstenen	bevinden	er	zich	er	enkele	fragmenten	natuursteen.	Omdat	de	bakstenen	van	spoor	8B	en	5	gelijkaardig	
zijn	 bestaat	 de	 mogelijkheid	 dat	 beide	 sporen	 tot	 eenzelfde	 structuur	 behoren.	 Aan	 de	 hand	 van	 het	
baksteenformaat	en	de	mortel	kan	besloten	worden	dat	deze	structuren	dateren	uit	de	late	15de	of	de	16de	eeuw.	De	
15de	eeuw	is	een	overgangsperiode	waarin	om	economische	en	praktische	redenen	de	formaten	van	onder	andere	



	 	

	

93	 	

bakstenen	sterk	verkleind	werden	en	de	maatverhoudingen	geuniformiseerd	werden42.	Meestal	was	er	dan	ook	meer	
dan	één	steenformaat	in	gebruik43.		
	

	

	

	
Figuur	78:	aardewerk	uit	het	ophogingspakket	tussen	8A	en	AB	

3.1.2 Spoor	8A	en	spoor	6	

Op	 ca.	 30	 cm	boven	 spoor	 8B	bevindt	 er	 zich	 opnieuw	een	 vloerniveau,	 spoor	 8A	 (figuur	 64).	 Beide	 vloerniveau’s	
worden	 van	 elkaar	 gescheiden	 door	 een	 ophogingspakket	 waaruit	 grijsbakkend	 aardewerk	 is	 verzameld	 dat	 is	
gedateerd	tussen	de	10de	en	de	15de	eeuw.	Spoor	6,	een	bakstenen	vloer	 is	gelijk	aan	spoor	8A,	waarbij	de	stenen	
18cmx9cmx4,5cm	meten.	Centraal	zijn	nog	10	rijen	bakstenen	met	een	zuid-noord	oriëntatie	bewaard.	In	het	zuiden	
zijn	2	 rijen	baksteen	te	zien	met	een	west-oost	oriëntatie.	Het	noordelijke	deel	 is	 slechts	 fragmentarisch	bewaard,	
maar	de	stenen	vertonen	zoals	in	het	zuiden	een	west-oost	oriëntatie.	De	stenen	zijn	gevat	in	een	dikke	laag	harde	
witte	kalkmortel.		

																																								 																												
	

	
42	Hollestelle,	1961,	81-93	
43	Hollestelle,	1961,	93-94	
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Figuur	79:	spoor	6	

	

	

Figuur	80:	spoor	8A	en	8B	
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Figuur	81:	spoor	6,	8A	en	8B	

3.1.3 Spoor	2	

Spoor	2	 (figuur	 65)	 is	 een	 restant	 van	een	bakstenen	 funderingsmuur.	De	bakstenen	meten	24cmx11x6cm	en	 zijn	
gezet	 in	 zeer	 veel	 witgele	 kalkmortel.	 Er	 zijn	 4	 lagen	 stenen	 bewaard,	 maar	 tegen	 de	 oostelijke	 profielwand	 zijn	
enkele	 stenen	van	een	 vijfde	 laag	bewaard	en	deze	die	 suggereren	dat	de	muur	 versmalt	 vanaf	deze	 laag.	 Bij	 het	
couperen	is	uit	het	uitbraakspoor	van	de	muur	17de	eeuws	aardewerk	verzameld	wat	erop	wijst	dat	deze	structuur	in	
die	periode	niet	meer	werd	gebruikt.	

	

Figuur	82:	spoor	2	

3.1.4 Spoor	4		

Spoor	4	is	een	bakstenen	muurfundering	waarbij	de	stenen	18,5cmx9cmx4	cm	meten.	De	oranjerode	bakstenen	zijn	
gezet	in	veel	witte	kalkmortel.	Het	spoor	kan	gevolgd	worden	over	een	lengt	van	ca.	5	m	is	ca.	60	cm	breed.	Van	de	
fundering	 zijn	 3	 steenlagen	 bewaard.	 De	 onderste	 laag	 bestaat	 uit	 kops	 geplaatste	 bakstenen.	 De	 tweede	 laag	
bestaat	uit	laags	geplaatste	bakstenen	en	de	derde	laag	opnieuw	uit	kops	geplaatste	bakstenen.	De	fundering	is	gezet	
op	een	dun	pakket	van	kalk,	tegelfragmenten	en	enkele	brokken	natuursteen.	Uit	dit	pakket	is	een	halsscherf	van	een	
steengoedkruik	uit	Langerwehe	verzameld.	Er	is	geen	insteek	van	de	funderingsmuur	op	te	merken.	De	afmetingen	
van	de	bakstenen	geven	een	datering	in	16de	eeuw.		
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Figuur	83:	coupe	tussen	spoor	4	en	5	

	

	

Figuur	84:	detail	spoor	4	

Opmerkelijk	is	de	aanwezigheid	van	een	scherf	steengoed	uit	Langerwehe	of	Siegburg	met	radstempelversiering	uit	
de	14de	eeuw.	Deze	scherf	bevond	zich	in	de	stabiliseringlaag	net	onder	de	onderste	laag	bakstenen.	Betekent	dit	dat	
de	bakstenen	muur	dateert	uit	de	14de	eeuw?	Of	is	deze	scherf	in	de	fundering	terechtgekomen	door	het	uitgraven	
van	de	funderingssleuf?	De	laatste	hypothese	lijk	in	dit	geval	de	meest	voor	de	hand	liggende	wanneer	er	rekening	
gehouden	wordt	met	de	baksteenformaten.		
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Figuur	85:	steengoed	uit	Langerwehe	dat	zich	tussen	de	funderingslaag	bevond	

3.1.5 Spoor	1	

Spoor	 1	 is	 slechts	 zeer	 fragmentarisch	 bewaard.	Waarschijnlijk	 gaat	 het	 om	 de	 fundering	 van	 een	 piloon.	 Bij	 het	
afgraven	van	het	 vlak	 tekende	het	 spoor	 zich	 rechthoekig	af.	Door	het	 stilleggen	van	het	 veldwerk	en	het	 strenge	
winterweer	 is	dit	spoor	echter	sterk	gedegradeerd.	Het	baksteenformaat	en	de	kalkmortel	zijn	gelijkaardig	dan	dat	
van		spoor	2	en	4.	

	 	

Figuur	86:	spoor	1	

3.1.6 Spoor	7	

Spoor	 7(figuur	 70)	 is	 in	 het	 vlak	 slechts	 gedeeltelijk	 te	 zien	 als	 een	 rechthoekige	 bakstenen	 (19cmx8,9cmx4,5cm)	
structuur	met	een	zachte	gele	kalkmortel.	Het	spoor	is	maximaal	1,60	meter	breed.	De	lengte	kan	niet	achterhaald	
worden	door	de	aanwezigheid	van	een	recente	betonnen	structuur.	De	vulling	is	80	centimeter	diep	bewaard.	Deze	
vulling	vertoont	slechts	een	beperkte	gelaagdheid.	Het	dempingspakket	is	ca.	50	centimeter	dik	en	bestaat	uit	donker	
bruine	zandIeem	vermengd	met	zeer	grote	baksteenbrokken,	houtskool,	kalkmortel,	daktegels,	mosselschelpen,	grijs	
en	rood	aardewerk	en	dierlijk	botmateriaal.	
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Figuur	87:	coupe	spoor	7	

De	tweede	laag	is	humeus	zwartbruin	kleiig	zand	vermengd	met	kleine	puinbrokken,	aardewerk,	eierschaal	en	enkele	
kleine	botfragmenten.	De	derde	laag	is	compact	zand	met	een	zwartblauwe	verkleuring.	Het	geeft	de	indruk	dat	hier	
een	dun	laagje	kalk	aanwezig	is.	Op	de	bodem	bevindt	er	zich	een	restant	van	een	houten	plank.	Dit	is	mogelijk	een	
aanwijzing	dat	de	bodem	van	de	put	in	hout	is	aangelegd.	

	

Figuur	88:	aardewerk	uit	de	dempingslaag	van	spoor	7	

Het	aardewerk	uit	het	dempingspakket	bestaat	uit	steengoed	uit	Raeren,	rood	en	grijs	aardewerk.	Er	zijn	fragmenten	
van	een	papkom,	een	kamerpot	en	een	bord	aanwezig.	

De	beerput	vertoont	op	de	bodem	geen	harde	aankoekingslaag.	Op	de	bakstenen	 is	wel	een	bruine	aanslag	op	 te	
merken.	Aan	de	hand	van	het	aardewerk	uit	de	dempingslaag	kan	worden	gezegd	dat	het	spoor	in	onbruik	raakte	in	
het	begin	van	de	16de	eeuw.	Het	tijdstip	wanneer	de	put	in	gebruik	is	genomen	is	moeilijker	te	bepalen.	Aan	de	hand	
van	het	baksteenformaat	is	enkel	een	ruime	datering	in	de	15de	eeuw	mogelijk.	

De	bakstenen	resten	die	zijn	aangetroffen	maken	waarschijnlijk	deel	uit	van	de	vroegste	fase	van	het	klooster.	Spoor	
5,	8B	en	7	dateren	bijgevolg	uit	de	tweede	helft	van	de	15de	eeuw.	Aangezien	de	beerput	 in	het	begin	van	de	16de	
eeuw	is	gedempt	kan	het	zijn	dat	de	bijhorende	gebouwen	eveneens	zijn	gesloopt	en	heropgebouwd.	In	haar	kroniek	
vertelt	Marie	 van	Oss	 er	 in	 de	beginjaren	 van	het	 klooster	 stelselmatig	woningen	 van	op	het	 Laar	 zijn	opgekocht.	
Deze	huizen	werden	dan	omgebouwd	tot	vertrekken	voor	de	kloosterlingen.	De	kans	 is	groot	dat	spoor	5,	8B	en	7	
gelinkt	kunnen	worden	aan	een	dergelijk	woning.	Spoor	4	en	2	dateren	zijn	jonger	en	worden	gedateerd	in	de	16de	
eeuw.		
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3.2 Paden		en	grachten	

3.2.1 Spoor	163	en	164		

Spoor	164	in	zone	A,	is	aan	de	hand	van	het	aardewerk	gedateerd	in	de	15de	eeuw.	Waarschijnlijk	gaat	het	om	een	
weg	of	een	pad.	Aanwijzingen	hiervoor	zijn	de	tramplingsporen	onderaan	de	laag	in	het	noordprofiel.	In	dit	spoor	is	
later	een	greppel,	spoor	163,	gegraven.	Het	aardewerk	dat	is	verzameld	uit	dit	laatste	spoor	dateert	uit	de	late	15de	
eeuw.	Dit	pad	en	de	gracht	waren	dus	in	gebruik	wanneer	de	Birgitinessen	het	terrein	in	gebruik	namen.	In	het	vlak	is	
het	spoor	164	ca	1,5	meter	breed	en	kent	het	een	west-oost	oriëntatie.	Op	figuur	74	 is	 te	zien	hoe	de	noordelijke	
wand	van	het	spoor	is	verstoord.		

				 	
	 Figuur	89:	spoor	164	in	het	vlak																	Figuur	90:	spoor	165	in	oostprofiel	zone	D	

	

	

Figuur	91:	spoor	164	in	noordprofiel	zone	A	

3.2.2 Spoor	91	

In	zone	B	bevindt	zich	spoor	91,	een	gracht	met	een	noordwest-zuidoost	oriëntatie.	Het	spoor	heeft	een	breedte	van	
ca.	1	meter.	In	het	westen	wordt	de	gracht	oversneden	door	spoor	57	en	grafkuil	H	en	in	het	zuiden	door	spoor	92.	
Meer	naar	het	westen	toe	loopt	het	spoor	onder	verschillende	inhumaties	door.	Centraal	in	zone	B	wordt	de	gracht	
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oversneden	door	 spoor	121.	Nog	meer	westelijk	bevindt	grafkuil	K	 zich	mogelijk	ook	 in	het	 spoor.	Ter	hoogte	van	
deze	kuil	draait	het	spoor	af	naar	het	zuiden.		

	

	

Figuur	92:	spoor	91	in	het	vlak	

In	het	noorden	is	de	wand	vrij	recht	gegraven	terwijl	de	zuidelijke	wand	een	eerder	geknikt	verloop	kent.	De	bodem	
van	het	 spoor	 is	 licht	concaaf.	Van	de	grachtvulling	 is	 ca.	50	centimeter	bewaard.	Deze	vulling	bestaat	uit	een	vrij	
homogene	grijze	vulling	van	zandige	leem	met	houtskool-	en	rode	puinbrokjes.	Bij	het	aardewerk	bevindt	er	zich	een	
scherf	 van	 een	 Jacobakan.	 Dit	 type	 steengoed	wordt	 gekenmerkt	 door	 zijn	 lange	 smalle	 vorm.	 Deze	 soort	 wordt	
geproduceerd	 in	 Siegburg	 en	 Langerwehe	 en	 komt	 voor	 in	 de	 14	 en	 15de	 eeuw44.	 Naast	 steengoed	 zijn	 ook	
verschillende	 scherven	 rood	 geglazuurd	 en	 grijs	 aardewerk	 ingezameld.	 Op	 basis	 van	 dit	 aardewerk	 is	 het	 spoor	
gedateerd	in	de	15de	en	het	begin	van	de	16de	eeuw.	

	

Figuur	93:	coupe	spoor	91	

3.2.3 Spoor	26	

In	 zone	 C	 loopt	 een	 gracht	 van	 in	 de	 noordwestelijke	 hoek	 naar	 het	 zuidoosten.	 Het	 spoor	 versmalt	 naar	 het	
zuidoosten	toe	en	wordt	oversneden	door	spoor	25,	30	en	57.	Het	spoor	oversnijdt	zelf	spoor	32.	De	gracht	heeft	een	
maximale	breedte	van	ca.	3,10	meter	en	 is	 ca.	56	centimeter	diep	bewaard.	De	vulling	bestaat	uit	een	homogeen	
pakket	 donkergrijze	 fijne	 zandige	 leem	 vermengd	 met	 brokjes	 kalk,	 baksteen,	 houtskool	 en	 verbrande	 leem.	 De	

																																								 																												
	

	
44	De	Groote	K,	2008,	p370-71	
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vulling	 bevat	 verschillende	 aardewerksoorten,	 namelijk	 majolica	 uit	 Antwerpen	 en	 een	 kandelaar	 in	 witbakkend	
aardewerk	met	een	geel	glazuur.		

	

	
Figuur	94:	spoor	26	in	het	vlak	

Bij	het	roodbakkend	aardewerk	zitten	fragmenten	van	een	teil	en	verschillende	papkommetjes.	

	
Figuur	95:	aardewerk	uit	spoor	26	

Majolica	is	een	aardewerksoort	die	zich	kenmerkt	door	een	oxiderend	baksel	met	een	witte	ondoorzichtige	deklaag	
van	 tinglazuur.	 Deze	 deklaag	 is	 meestal	 beschilderd	 met	 allerlei	 versieringsmotieven	 en	 afgewerkt	 met	 een	
doorzichtig	 loodglazuur.	 In	 de	 14de	 eeuw	 duiken	 in	 de	 Nederlanden	 de	 eerste	 majolica-importen	 op.	 Deze	 zijn	
afkomstig	 van	 Italië	 en	 Spanje.	 Met	 de	 vestiging	 van	 Italiaanse	 Majolicabakkers	 in	 Antwerpen	 neemt	 de	 Zuid-
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Nederlandse	majolicaproductie	pas	rond	1500	een	definitieve	start45.	Merkwaardig		bij	de	kandelaar	is	wel	dat	de	klei	
van	de	centrale	stam	anders	is	dan	de	witbakkende	van	de	schotel.	

	

Figuur	96:	coupe	spoor	26	

Op	 basis	 van	 het	 aardewerk	 is	 het	 spoor	 gedateerd	 in	 de	 16de-	 17de	 eeuw.	 De	mogelijkheid	 bestaat	 dat	 spoor	 26	
doorloopt	in	zone	B	als	spoor	91.	Maar	wanneer	het	vondstmateriaal	naast	elkaar	wordt	gelegd	is	duidelijk	dat	het	
schervenmateriaal	uit	spoor	91	ouder	is	dat	van	spoor	26.	Beide	grachten	sluiten	aan	op	spoor	57.	Het	gaat	dus	om	2	
verschillende	grachten	die	uitmonden	in	spoor	57	of	een	voorloper	hiervan.	

3.2.4 	Spoor	132	en	57	

In	zone	B	zijn	2	grachten	met	houten	beschoeiing	geregistreerd.	Spoor	132	kent	een	oost-west	oriëntatie	en	draait	
voor	spoor	57	weg	 in	zuidelijke	richting.	De	beschoeiing	bestaat	uit	houten	palen	en	planken	om	de	oeverwand	te	
verstevigen.	Het	spoor	is	slechts	een	klein	stuk	zichtbaar	in	het	vlak	omdat	het	zich	aan	de	zuidelijke	putrand	bevindt.	
Hierdoor	 is	de	maximale	breedte	en	diepte	van	het	spoor	niet	geregistreerd.	Bij	het	couperen	 is	vooral	aardewerk	
verzameld	uit	de	17de	en	18de	eeuw.	

Spoor	57	bevindt	zich	wel	in	volledige	breedte	in	het	vlak.	De	maximale	breedte	is	circa	4,5	meter.	Het	spoor	heeft	
een	noordoost-zuidwest	oriëntatie.	De	maximale	diepte	van	het	spoor	 is	niet	achterhaald	omdat	het	centrale	deel	
van	de	gracht	sterk	 is	verstoord	door	de	aanleg	van	een	betonnen	riolering.	De	oevers	van	de	gracht	zijn	opnieuw	
afgezet	met	houten	palen	en	planken.	De	beschoeiing	bestaat	uit	een	dubbele	rij	palen	die	door	middel	van	planken	
met	elkaar	verbonden	zijn.	Op	een	gegeven	moment	is	de	gracht	versmald	en	voorzien	van	een	nieuwe	beschoeiing.		

	

																																								 																												
	

	
45	De	Groote,	2008,	p	378	
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Figuur	97:	overzicht	spoor	57	in	het	vlak	

	

Figuur	98:	17de-	en	18de		eeuws	aardewerk	uit	spoor	57	en	AO4	

	

	
Figuur	99:	oostelijke	coupe	spoor	57	
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De	grachtvulling	bestaat	uit	een	donkergrijze	zandige	leem	en	zeer	veel	baksteen,	kalk-	en	houtskoolbrokken.	Uit	de	
vulling	is	aardewerk	verzameld	dat	is	gedateerd	in	de	17de	en	de	18de	eeuw.	Uit	het	dempingspakket	is	zeer	veel	ijzer	
en	recent	aardewerk	verzameld.	

	

Figuur	100:	westelijke	coupe	spoor	57	

	

	

Figuur	101:	bodem	met	een	ingekrast	kenmerk	uit	spoor	57	

Spoor	 57	 kan	 worden	 herkend	 op	 de	 verschillende	 historische	 kaarten.	 Omdat	 het	 spoor	 ook	 op	 de	 kaart	 van	
Deventer	wordt	weergegeven	kan	worden	aangenomen	dat	de	gracht	ook	al	in	de	16de	eeuw	in	gebruik	was.	Op	de	
kaart	uit	1784	is	te	zien	dat	in	het	noorden	van	de	kloostertuin	het	spoor	een	klein	deel	van	de	gracht	is	overdekt.	De	
onderbreking	is	in	zone	C	ook	opgemerkt.	Aan	de	hand	van	het	vondstmateriaal	kan	worden	besloten	dat	de	gracht	
in	de	19de	eeuw	is	gedempt.	

3.2.5 Spoor	121	

Zone	D	en	B	worden	van	noord	naar	zuid	doorsneden	door	spoor	121.	Het	spoor	is	verantwoordelijk	voor	de	
verstoring	van	het	grafveld.	Verschillende	collectieve	inhumaties	worden	volledig	of	gedeeltelijk	oversneden	en	
vernield.	Het	spoor	oversnijdt	ook	spoor	91,	een	gracht	die	is	gedateerd	in	de	late	15de	eeuw	en	het	begin	van	
de	16de	eeuw.	Het	aardewerk	dat	is	verzameld	dateert	uit	de	17de	eeuw.		
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Figuur	102:	overzicht	spoor	121	

Spoor	 121	 bevat	 spoor	 126	 en	 deel	 spoor	 127.	 Deze	 beide	 sporen	 zijn	 verzamelingen	 van	 afbraakpuin	 en	
bestaan	uit	hoofdzakelijk	baksteenpuin	en	kalkmortel.		

Hij	het	couperen	van	het	spoor	is	aardewerk	verzameld	dat	is	gedateerd	in	de	17de	eeuw.	Mogelijk	is	spoor	121	
te	interpreteren	als	het	pad	dat	van	het	huis	van	de	abdis	in	het	noorden	vertrekt	naar	de	kloostergebouwen	in	
het	 zuiden	van	het	 terrein.	Dit	pad	 is	 te	 zien	op	de	plattegrond	van	het	klooster	uit	het	midden	van	de	17de	
eeuw.		
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3.3 Kuilen		

3.3.1 Spoor	149	en	S	148	

Spoor	149	tekent	zich	in	zone	D	in	het	vlak	af	als	een	donker	rond	spoor	met	een	diameter	van	ca	1,5	meter.	In	het	oosten	
oversnijdt	de	kuil	spoor	148.	Zowel	spoor	148	en	149	oversnijden	op	hun	beurt	spoor	107.	In	de	kwadrantcoupe	is	te	zien	
dat	 zowel	 het	 noord	 als	 het	 oostprofiel	 vrij	 recht	 afgestoken	wanden	 hebben.	 De	 kuilvulling	 is	 ca.	 90	 cm	 bewaard	 en	
bestaat	uit	donkergrijze	humeuze	zandige	 leem	met	houtskool-en	baksteenbrokjes.	Onderaan	het	spoor	bevindt	er	zich	
een	pakket	organisch	materiaal	vermengd	met	kalkmortel	en	steen.	

	

Figuur	103:	spoor	148	en	149	in	het	vlak	

								 	
Figuur	104:	kwadrantcoupe	spoor	149				 	 																								Figuur	105:	dwarscoupe	spoor	149	en	148	

Spoor	148	tekent	zich	in	het	vlak	af	als	een	rechthoekige	kuil.	Het	spoor	loopt	door	in	het	noordprofiel.	In	het	vlak	is	veel	
dierlijk	 bot	 en	 mosselschelp	 gevonden.	 Uit	 de	 dwarscoupe	 is	 zowel	 steengoed	 uit	 Raeren,	 rood-	 en	 grijsbakkend		
aardewerk	 ingezameld.	 Bij	 het	 rood	 aardewerk	 zit	 een	 fragment	 van	 een	 bord	 met	 Sgraffito.	 Dit	 is	 een	 bijzondere	
versieringstechniek,	 waarbij	 het	 decoratiepatroon	 gesneden	 wordt	 uit	 een	 met	 wit	 slib	 bedekt	 oppervlak.	 Hierdoor	
ontstaat	 een	 kleurcontrast	 met	 de	 onderliggende	 rode	 klei.	 Sgraffito	 is	 steeds	 gecombineerd	 met	 glazuur.	 De	
versieringsmotieven	 kunnen	 heel	 divers	 zijn:	 eenvoudige	 geometrische	 patronen,	 letters	 of	 woorden,	 heraldische,	
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zoömorfe	of	florale	decors	en	een	combinatie	hiervan.	Dit	soort	versiering	komt	voor	in	de	tweede	helft	van	de	15de	en	
eerste	helft	van	de	16de	eeuw46.	

	
Figuur	106:	randfragment	met	sgrafitto	uit	spoor	149	

De	overgang	tussen	spoor	148	en	149	is	in	het	profiel	niet	duidelijk.	Aan	de	hand	van	de	vulling	van	beide	sporen	kan	de	
grens	ongeveer	 in	het	midden	van	de	dwarscoupe	getrokken	worden.	 In	de	vulling	van	spoor	148	bevindt	er	zich	meer	
baksteen	en	aardewerk.	Spoor	149	tekent	zich	in	het	vlak	feller	af	dan	148.	Hierdoor	is	aangenomen	dat	spoor	149	iets	
jonger	is	dan	spoor	148.	

3.3.2 Spoor	92	

Deze	grote	afvalkuil	bevindt	zich	in	zone	B	en	heeft	een	afmeting	van	ca.	6	meter	bij	6	meter.	Het	spoor	tekende	zich	in	
het	vlak	af	als	een	donker	bruin,	soms	humeus,	rond	spoor.	In	het	vlak	is	al	duidelijk	dat	deze	kuil	zeer	veel	aardewerk	en	
botmateriaal	bevat.	Het	spoor	is	echter	niet	gecoupeerd	omdat	zich	centraal	in	het	spoor	een	collectief	graf	bevindt	met	
7	individuen.	

	

Figuur	107:	spoor	92	

																																								 																												
	

	
46	De	Groote	K,	2008,	p	144	
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Aan	 de	 hand	 van	 het	 aardewerk	 is	 de	 kuil	 gedateerd	 in	 het	 laatste	 kwart	 van	 de	 15de	 en	 de	 vroege	 16de	 eeuw.	 Dit	
aardewerk	bestaat	overwegend	uit	scherven	rood	aardewerk	en	steengoed.	Er	is	slechts	een	kleine	fractie	grijs	aardewerk	
aanwezig.	Gezien	het	vele	slachtafval,	keukengerei	en	kamerpotten	deed	deze	kuil	waarschijnlijk	dienst	als	afvalkuil	van	
de	kloosterkeuken.		

Opmerkelijk	is	dat	bij	verschillende	vormen	kenmerken	zijn	ingegraveerd.	Uit	een	studie	van	Thier	blijkt	dat	dit	fenomeen	
van	 eigendomsmerken	 vooral	 aangetroffen	wordt	 in	 kloosters,	 en	meerbepaald	 vrouwenkloosters.	 De	 auteur	wijst	 op	
verschillende	 mogelijkheden	 waarom	 deze	 merken	 zijn	 aangebracht.	 Bij	 een	 klooster	 waar	 gemeenschappelijk	 werd	
gegeten	 in	 de	 refter,	 kunnen	 de	merken	 gediend	 hebben	 om	 het	 voedsel	 bij	 de	 juiste	 persoon	 te	 laten	 brengen,	wat	
belangrijk	is	indien	er	een	sociaal	onderscheid	werd	gemaakt	binnen	de	groep	van	kloosterlingen,	waar	dames	van	hoge	
afkomst	mogelijk	bepaalde	voorrechten	bezaten47.		

	
Figuur	108:	twee	scherven	met	kenmerken	uit	spoor	92	

Een	tweede	mogelijkheid	is	dat	in	een	kloostersysteem	de	nonnen	gewoonlijk	zelf	hun	eten	zelf	bereiden	of	alleen	in	hun	
cel	 aten.	Bij	 dergelijke	 kloosterregels	werd	enkel	 op	 zon-	 en	 feestdagen	de	maaltijd	 gemeenschappelijk	 genomen.	 Een	
derde	 mogelijkheid	 is	 dat	 het	 eetgerei	 voor	 de	 ziekenzaal	 van	 het	 overige	 gescheiden	 werd.	 Mogelijk	 moeten	 deze	
merken	ook	niet	gezien	worden	als	eigendomsmerktekens	of	gebruiksmerken.	De	kloosterregels	 schrijven	 immers	voor	
dat	er	geen	persoonlijke,	maar	enkel	gemeenschappelijke	bezittingen	mogen	zijn.	Deze	regel	verwaterde	echter	sterk	en	
er	zijn	voldoende	bewijzen	dat	dit	wel	het	geval	was	bij	hooggeplaatste	religieuzen	of	ingetreden	edellieden48	

																																								 																												
	

	
47	K.	De	Groote,	2008,	p	433	
48	De	Groote	K,	2008,	p	433	
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Figuur	109:	bodem	met	een	kenmerk	in	kruisvorm	uit	spoor	92	

In	 aardewerk	 is	 een	grote	 vormvariëteit	 te	onderscheiden.	 Zo	 zijn	 er	 scherven	 van	een	 steelkom,	 steelgrape,	 kruiken	 ,	
kamerpotten		drinkbeker	en	een		bord.		

	
Figuur	110:	kenmerk	op	het	uiteinde	van	een	steelgrape	uit	spoor	92	

In	spoor	92	is	ten	slotte	ook	een	rekenpenning	gevonden.	Op	de	voorzijde	is	een	dubbele	ruitvorm	met	vier	lelies	te	zien.	
Het	 omschrift	 is	 fictief	 en	 bijgevolg	 niet	 leesbaar.	 Op	 de	 keerzijde	 is	 een	 vierpas	 met	 lelies	 te	 zien.	 Het	 omschrift	 is	
opnieuw	onleesbaar.	E	rekenpenning	is	afkomstig	uit	Nurenberg	en	is	geslagen	tussen	1480	en	1490.		

	



	

	

110	

	

Figuur	111:	keerzijde	rekenpenning	uit	spoor	92	
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Figuur	112:	aardewerk	uit	spoor	92	
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3.3.3 Spoor	93	en	S	94	

Spoor	93	en	94	zijn	beide	kuilen	men	min	of	rechthoekige	contour.	Kuil	93	is	ca.	2	meter	lang,	ca.	1,1	meter	breed	en	is	ca.	
42	 centimeter	 diep.	 De	 bovenste	 laag	 van	 het	 spoor	 is	 lichtbruin	 zandige	 leem	met	 gelige	 zandige	 inclusies	 en	 bevat	
houtskool-	en	baksteenbrokjes.	De	onderste	laag	bestaat	uit	donkergrijze	zandige	leem	vermengd	weinig	baksteen,	kalk-	
en	 houtskoolspikkels	 en	 brokjes	 en	 ijzeroer.	 Het	 aardewerk	 dat	 in	 de	 kuil	 is	 gevonden	 bestaat	 uit	 zowel	 rood-	 als	
grijsbakkend	aardewerk.	Dit	vondstmateriaal	is	gedateerd	in	van	het	einde	van	de	15de	en	het	begin	van	de	16de	eeuw.		

	

Figuur	113:	spoor	93	en	94	

Spoor	94	wordt	in	het	noordoosten	oversneden	door	spoor	93.	Het	spoor	in	eerder	vierkant	maar	kent	in	het	oosten	er	
eerder	 cirkelvormige	 uitstulping.	Het	 spoor	 is	 ca.	 2	meter	 lang	 en	minimaal	 1,20	meter	 breed.	De	 kuil	 is	maximaal	 85	
centimeter	 diep.	 Het	 opvullingspakket	 bestaat	 uit	 2	 lagen.	 De	 bovenste	 laag	 is	 grijsbruin	 zand	 met	 houtskool-	 en	
baksteenbrokjes	terwijl	de	onderste	laag	meer	klei	bevat	en	eerder	donkergrijs	van	kleur	is.	

	

Figuur	114:		coupe	spoor	93	en	94	

Uit	het	spoor	zijn	veel	baksteenbrokjes	en	enkele	tegelfragmenten	in	roodbakkend	aardewerk	verzameld.	Het	aardewerk	
bestaat	uit	enkele	scherven	grijsbakkend	aardewerk.	Opvallend	 is	de	aanwezigheid	van	een	scherf	bijna-steengoed.	Dit	
soort	steengoed	wordt	in	het	Rijnland	geproduceerd	in	de	late	13de	en	vroege	14de	eeuw49.	Spoor	94	heeft	bijgevolg	een	
oudere	datering	dan	spoor	93.	

																																								 																												
	

	
49	De	Groote	K,	2008,	p369	
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3.3.4 Spoor	102	

Spoor	102	is	een	kleine	puinkuil	van	ca.	75	centimeter	breed,	90	centimeter	lang	en	ca.	20	cm	diep.	De	kuil	 is	opgevuld	
met	kalkmortel	en	weinig	baksteenbrokken.	Tussen	de	kalkmortel	bevindt	zich	ook	dierlijk	botmateriaal,	enkele	nagels	en	
fragmenten	van	2	kruikjes	in	rood	aardewerk.	

	

Figuur	115:	spoor	102	in	het	vlak	

3.3.5 Spoor	106	

Spoor	 106	 is	 een	 grote	 polygonale	 puinkuil	 van	 ca.	 2,50	meter	 lang,	 2,10	meter	 breed	 en	maximaal	 0,60	meter	 diep.	
Tussen	het	puin	bevond	zich	vrij	veel	aardewerk.	Deze	scherven	geven	een	zeer	brede	datering	van	de	14de	eeuw	tot	de	
18de	 eeuw.	 Vermoedelijk	 is	 bij	 het	 graven	 van	 de	 puinkuil	 een	 ouder	 spoor	 aangesneden	 en	 zijn	 beide	 contexten	
vermengd	 geraakt.	 Het	 oudste	 aardewerk	 is	 afkomstig	 van	 kruiken	 in	 steengoed	 uit	 Siegburg	 of	 Langerwehe	met	 een	
paarse	 ijzerengobe	en	komt	voor	 in	de	14de	en	15de	eeuw.	Verder	zijn	ook	kruiken	 in	steengoed	uit	Frechen	en	Raeren	
aanwezig	 dat	 kan	 gedateerd	worden	 in	 de	 16de	 eeuw.	 Een	 fragment	 van	 een	 kan	of	 drinkkan	 in	 steengoed	uit	 Raeren	
heeft	een	opschrift	op	de	hals	en	kan	gedateerd	worden	in	het	laatste	kwart	van	de	16de	eeuw.		

	

	

Figuur	116:	coupe	spoor	106	
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Het	 roodbakkend	 aardewerk	 bevat	 scherven	 onder	 andere	 papkommen,	 een	 kamerpot	 en	 verschillende	 grapetypes.	
Verder	is	ook	een	bodemfragment	majolica	met	blauwe	versiering	ingezameld.		

	
Figuur	117:	aardewerk	uit	spoor	106	
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Figuur	118:	aardewerk	uit	spoor	106	
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3.3.6 Spoor152	

Spoor	152	 (figuur	119)	 is	 een	grote	 rechthoekige	kuil	 van	 ca.	 2,30m	 lang	en	 ca.	 1m	breed.	De	vulling	 is	 ca.	 40cm	diep	
bewaard	en		bestaat	uit	donkerbruin	grijze	zandleem	vermengd	met	fijn	puin	en	houtskool.		

	

Figuur	119:	spoor	152	in	het	vlak	

Uit	spoor	152	zijn	verschillende	scherven	verzameld	van	een	drinkbeker	of	een	kleine	opslagpot	en	een	grote	voorraadpot	
die	gedateerd	worden	in	de	17de	eeuw.	

	

Figuur	120:	coupe	spoor	152	

3.3.7 Spoor	30	

Spoor	30	is	een	grote	afvalkuil	met	een	lengte	van	ca.	3	meter	lang	en	maximaal	2,60	meter	breed.	Het	spoor	is	maximaal	
30	centimeter	diep	bewaard.	De	vulling	bestaat	uit	donkergrijsbruine	zandige	leem	vermengd	met	kalkmortel,	baksteen,	
versinterd	 materiaal,	 aardewerk	 en	 metaal.	 Het	 spoor	 oversnijdt	 in	 het	 noorden	 spoor	 26	 en	 geheel	 spoor	 32.	 Het	
aardewerk	bevat	17de	eeuwse	scherven	van	volgende	vormsoorten:	teil,	kan,	schotel	en	grape.	
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Figuur	121:	spoor	30	in	het	vlak	

	
Figuur	122:	coupe	spoor	30	

3.3.8 Spoor	27,	28	en	29	

Centraal	 in	het	noordelijk	 deel	 van	 zone	C	bevinden	 zich	de	 sporen	27,	 28	en	29.	De	3	 sporen	 zijn	 afvalkuilen	waarbij	
spoor	27	wordt	oversneden	door	spoor	28	en	spoor	29.	De	sporen	worden	op	hun	beurt	oversneden	door	spoor	25,	de	
fundering	van	een	recente	tuinmuur.	

	

	

Figuur	123:	spoor	27,	28	en	29	in	het	vlak	
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Figuur	124:	bouwceramische	elementen	uit	spoor	28	

Spoor	27	tekent	zich	niet	duidelijk	af	in	het	vlak.	Bij	het	couperen	is	echter	duidelijk	geworden	dat	het	spoor	in	het	oosten	
wordt	 oversneden	 door	 spoor	 29.	 De	 vulling	 bestaat	 uit	 donkergrijs	 heterogeen	 zand	 met	 weinig	 houtskoolspikkels,	
ijzerconcreties	en	puinbrokjes.	Verder	is	ook	veel	groot	dierlijk	botmateriaal,	nagels	en	weinig	mosselschelpen	gevonden.	
Laag	 3	 bestaat	 uit	 donkerbruinzwart	 zand	 en	 bevat	 veel	 baksteenpuin	 en	 kalkmortel,	 delen	 van	 een	 daktegel	 en	
versinterde	baksteen.	Het	 schervenmateriaal	 is	ouder	dan	wat	 in	 spoor	29	en	28	 is	 aangetroffen.	Er	 zijn	onder	andere	
fragmenten	van	een	grape	in	witbakkend	aardewerk	aangetroffen	dat	is	gedateerd	in	de	15de	–	16de	eeuw.	Zowel	in	spoor	
27	 als	 28	 zijn	 fragmenten	 van	 bouwkeramische	 elementen	 gevonden.	 Mogelijk	 gaat	 het	 om	 een	 deel	 van	 een	
verwarmingselement,	waarop	nog	gaatjes	met	bevestigingsnagels	zijn	op	te	merken.		

	

Figuur	125:	zuidprofiel	coupe	spoor	27	en	29	

Spoor	29	 is	opnieuw	een	afbraakspoor	waarbij	 de	 vulling	bestaat	 los	donkerbruinzwart	 kleiig	 zand	vermengd	met	 veel	
baksteenpuin,	 kalkmortel,	 dakpanfragmenten,	 leisteen	 en	 natuursteen.	 Ook	 is	 er	 veel	 dierlijk	 botmateriaal,	 as	 en	
mosselschelpen	opgemerkt.	Het	aardewerk	bestaat	uit	scherven	van	een	grote	kruik	en	een	komvorm	dat	is	gedateerd	in	
de	 17de	 eeuw.	 Onderaan	 het	 spoor	 zijn	 opnieuw	 menselijke	 schedelfragmenten	 gevonden.	 De	 aanwezigheid	 van	 de	
menselijke	resten	in	zowel	spoor	28,	29	en	het	noordprofiel	geven	een	aanwijzing	dat	de	noodbegraafplaats	binnen	zone	
B	ook	in	zone	C	doorloopt.	De	aanleg	van	spoor	57	en	het	graven	van	de	verschillende	puinkuilen	verhindert	ons	echter	
om	een	duidelijk	beeld	te	verkrijgen.	

Spoor	 28	 kent	 een	 gemixte	 context.	 De	 bovenste	 laag	 bestaat	 uit	 een	 puinpakket	 met	 veel	 baksteen,	 kalkmortel	 en	
houtskoolresten.	 In	de	tweede	 laag	bestaat	uit	een	verspitte	grijze	zandige	 laag.	Deze	tweede	 laag	wordt	 in	het	zuiden	
oversneden	door	de	insteek	van	spoor	25.	In	dit	spoor	bevinden	zich	opnieuw	menselijke	schedelresten.	Spoor	28	bevat	
schervenmateriaal	afkomstig	uit	de	15de	tot	de	17de	eeuw.	
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Figuur	126:	coupe	spoor	28	

	

	

Figuur	127:	schedelfragmenten	in	coupe	spoor	28	

	

Figuur	128:	bouwkeramische	elementen	uit	spoor	27	
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3.3.9 Spoor	39	

	
Figuur	129:	spoor	39	in	het	vlak	

Spoor	39	 tekent	 zich	 in	het	vlak	als	een	groot	 rechthoekige	structuur	van	ca.	4	meter	 lang	en	3	meter	breed.	Centraal	
wordt	de	structuur	van	west	naar	oost	doorsneden	door	spoor	33.	De	vulling	bestaat	een	vast	pakket	met	veel	baksteen	
en	 kalkmortelbrokken.	 Waarschijnlijk	 hebben	 we	 hier	 te	 maken	 met	 een	 uitbraakspoor	 van	 een	 bijgebouw	 van	 het	
klooster.	Het	aardewerk	dat	tijdens	het	couperen	is	verzameld	bevat	een	bodem	van	een	kleine	komvorm	in	majolica.	Op	
een	witte	ondergrond	is	met	blauw	de	decoratie	aangebracht.	Centraal	is	een	vogel	te	zien	vogel	die	wordt	omgeven	door	
verschillende	florale	motieven.	Dit	type	decoratie	komt	vooral	voor	in	de	late	17de	en	de	18de	eeuw.		

	
Figuur	130:	aardewerk	uit	spoor	39	
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3.3.10 Spoor	33,	34	

Spoor	 33,	 en	 zijn	 insteek	 spoor	 34,	 kunnen	 centraal	 in	 zone	 C	 van	 west	 naar	 oost	 gevolgd	 worden.	 Spoor	 33	 is	 een	
drainagesysteem	waarvan	de	bodem	en	de	zijwanden	zijn	opgebouwd	uit	baksteen.	Deze	structuur	wordt	afgedekt	door	
tegels	uit	natuursteen.	 In	het	oosten	mondt	 spoor	33	uit	 in	 spoor	57.	Uit	beide	 sporen	 is	 aardewerk	uit	de	17de	 eeuw	
verzameld.	Het	aardewerk	bevat	scherven	van	een	grote	kom	met	2	oren	en	een	teil.	

	
Figuur	131:	spoor	33	en	34	in	het	vlak	

	

	
Figuur	132:	detail	sopoor	33	en	34	
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Spoor	 39	 en	 spoor	 33	 en	 34	 behoren	 tot	 dezelfde	 fase.	 Waarschijnlijk	 is	 de	 structuur	 gelijktijdig	 met	 de	 andere	
kloosterbouwen	gesloopt	in	het	einde	van	de	18de	eeuw.	In	het	westen	wordt	spoor	33	oversneden	door	spoor	38.		

3.3.11 Spoor	38	

Spoor	38	is	een	grote	rechthoekige	structuur	die	verder	loopt	in	het	zuidprofiel.	Het	spoor	is	maximaal	140	cm	breed	en	
60	cm	diep	bewaard.	De	wanden	van	het	spoor	zijn	langs	beide	zijden	verstevigd	met	houten	paaltjes.	De	vulling	bestaat	
uit	zeer	veel	assen	en	versinterd	materiaal,	metaal,	wit	vlak	glas,	baksteen	en	leisteen.	Het	aardewerk	dat	verzameld	is	uit	
dit	spoor	dateert	uit	de	late	17de	eeuw	en	de	18de	eeuw.	

	

Figuur	133:	spoor	38	in	het	vlak	
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Figuur	134:	coupe	spoor	38	
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3.4 Conclusie	kloosterfase	
Ondanks	 de	 grote	 verstoringen	 in	 het	 oostelijk	 deel	 van	 het	 gebied	 zijn	 er	 nog	 archeologische	 resten	 bewaard	 die	
geassocieerd	 kunnen	 worden	met	 het	 Birgitinesseklooster.	 In	 de	 eerste	 plaats	 gaat	 het	 over	 verschillende	 bakstenen	
structuren,	 zoals	 een	 beerput,	 enkele	 vloerniveau’s	 en	 muurfunderingen.	 Er	 zijn	 ook	 enkele	 paden	 en	 verschillende	
afvalkuilen	en	grachten	geregistreerd	die	 in	verband	kunnen	worden	gebracht	met	het	klooster	 in	de	15de,	16de-17de	en	
18de	eeuw.		

De	oudste	bakstenen	structuren	behoren	waarschijnlijk	 toe	aan	woningen	die	 zich	al	op	het	 terrein	bevonden	voor	de	
komst	van	de	kloosterlingen.	De	mogelijkheid	bestaat	echter	ook	dat	de	vroegste	bakstenen	structuren	kunnen	worden	
toegeschreven	 aan	 de	 bewoning	 die	 in	 de	 14de	 eeuw	 aanwezig	 is	 op	 het	 terrein.	 Deze	 tweede	 hypothese	 kan	 echter	
worden	tegengesproken	doordat	er	zich	boven	spoor	5	en	8B	een	tweede	vloerniveau	aanwezig	is	dat	is	gedateerd	in	de	
tweede	helft	van	de	15de	of	de	16de	eeuw.	Wanneer	we	rekening	houden	met	de	kroniek	van	de	eerste	abdis	kan	besloten	
worden	dat	de	bakstenen	 resten	waarschijnlijk	 toebehoren	aan	huizen	die	 zich	al	op	het	 terrein	bevinden	wanneer	de	
kloosterlingen	 het	 gebied	 in	 gebruik	 nemen	 in	 1466	 en	 dat	 deze	 huizen	 stelselmatig	 zijn	 opgekocht	 en	 verbouwd	 om	
tijdelijk	kloosterlingen	in	onder	te	brengen.		

Omdat	de	meeste	bakstenen	structuren	zich	grotendeels	in	het	oostprofiel	bevinden	krijgen	we	maar	een	fragmentarisch	
beeld	van	de	bebouwing	in	zone	A.	Omdat	dit	beeld	het	niet	toelaat	een	gefundeerd	verhaal	te	reconstrueren	verwijzen	
we	naar	het	tweede	archeologisch	onderzoek,	dat	zal	plaatsvinden	na	de	afbraak	van	het	huidige	rusthuis.	Pas	wanneer	
dit	onderzoek	is	afgerond	zal	een	duidelijk	beeld	verkregen	worden	van	de	baksteenbouw	in	de	oostelijke	zone	van	het	
projectgebied	vanaf	de	14de	eeuw.		

In	zone	A	is	een	kleine	restant	van	een	pad	uit	de	15de	eeuw	opgetekend.	Aan	het	einde	van	de	15de	eeuw	is	in	dit	spoor	
een	greppel	uitgegraven.	Centraal	in	de	zone	B	is	een	spoor	aan	de	hand	van	een	grondplan	uit	het	midden	van	de	17de	
eeuw	en	de	archeologische	vondsten	geïnterpreteerd	als	het	pad	dat	vertrekt	van	het	huis	van	de	abdis	en	eindigt	aan	de	
kloosterkeuken.	

In	 zone	 B	 zijn	 verschillende	 afvalkuilen	 opgetekend.	 Uit	 een	 grote	 laat	 15de–vroege	 16de	 eeuwse	 afvalkuil	 is	 zeer	 veel	
aardewerk	en	dierlijk	botmateriaal	verzameld.	Opvallend	aan	deze	context	is	dat	er	op	verschillende	scherven	en	bodems	
eigendomskenmerken	 zijn	 aangebracht.	 Het	 kenmerken	 van	 aardewerk	 is	 een	 fenomeen	 dat	 vaker	 voorkomt	 bij	
middeleeuwse	kloosters,	en	in	het	bijzonder	bij	vrouwenkloosters.	In	het	geval	van	Maria	Troon	komt	het	kenmerken	van	
aardewerk	 dus	 ook	 voor	 in	 een	 dubbelklooster.	 Door	 de	 aanwezigheid	 van	 slachtafval	 en	 keukengerei,	 zoals	 schalen,	
kommen,	grapen,	kannen	en	kruiken	en	de	ligging	nabij	het	keukengebouw	kan	dit	spoor	worden	toegeschreven	aan	de	
kloosterkeuken	 in	de	 late	15de	en	de	vroege	16de	eeuw.	Opmerkelijk	 is	dat	er	zich	centraal	 in	het	spoor	een	collectieve	
begraving	 is	 ingesneden.	 Deze	 grafkuil	 hoort	 toe	 aan	 de	 noodbegraafplaats	 die	 in	 de	 kloostertuin	 is	 aangelegd	 tussen	
1579	en	1584.	Het	klooster	 is	 tijdens	het	Calvinistisch	bestuur	 tijdelijk	afgeschaft	en	de	kloostergebouwen	die	niet	 zijn	
vernield	zijn	 in	deze	periode	 ingericht	als	pesthuis.	Omdat	er	 in	de	kloostertuin	voldoende	ruimte	beschikbaar	 is,	heeft	
met	 de	 zone	 ingericht	 als	 een	 noodbegraafplaats.	 In	 DEEL	 4	 zal	 dieper	 worden	 ingegaan	 op	 de	 aanwezigheid	 van	 de	
begraafplaats	op	de	site.		

Uit	 de	beginperiode	 van	het	 klooster	 zijn	ook	 verschillende	 kleinere	 kuilen	opgegraven	waaruit	 steeds	weinig	 grijs-	 en	
roodbakkend	locaal	geproduceerd	en	geïmporteerd	aardewerk	en	steengoed	is	verzameld.	Uit	spoor	149	is	een	fragment	
van	een	bord	met	sgrafittoversiering	verzameld.		

In	de	 late	15de	 en	de	vroege	16de	 eeuw	zijn	er	ook	verschillende	grachten	 in	 gebruik	op	het	 terrein.	 Zo	doorkruist	 een	
voorloper	 van	 spoor	 57	 het	 gebied	 van	 noord	 naar	 zuid.	 Uit	 dit	 spoor	 vertrekt	 op	 zijn	 beurt	 spoor	 91	 dat	 eerder	 een	
noordoost-zuidwest	 oriëntatie	 kent.	 Belangrijk	 om	 te	 vermelden	 is	 dat	 in	 dit	 spoor	 verschillende	 inhumaties	 zijn	
ingesneden.	 Ter	 hoogte	 van	 graf	 K	 en	 graf	 B	 draait	 de	 gracht	weg	 in	 zuidelijke	 richting.	 Spoor	 26	 is	 een	 gracht	 die	 is	
gedateerd	in	de	16de	eeuw.	Het	spoor	loopt	van	de	noordwestelijke	hoek	van	het	gebied	tot	aan	spoor	57.	Uit	deze	gracht	
is	zowel	 lokaal	geproduceerd	aardewerk	als	geïmporteerde	waar	verzameld.	Enkele	vondsten	springen	 in	het	oog	zoals	
een	 kleine	 schaal	 in	majolica	 uit	 Antwerpen	 en	 een	 kandelaar	 in	witbakkend	 aardewerk,	 waarbij	 de	 stam	 en	 de	 voet	
vervaardigd	 zijn	 uit	 een	 andere	 klei.	Opmerkelijk	 is	 de	 vondst	 van	 een	 skelet	 net	 onder	 de	bodem	van	het	 spoor.	Het	
skelet	behoort	toe	aan	een	kind	en	bevindt	zich	in	een	vreemde	positie.	De	positie	wijst	erop	dat	dit	individu	niet	met	de	
nodige	zorg	en	respect	is	begraven.	Omdat	het	skelet	zich	op	een	veel	dieper	niveau	bevindt	en	afgezonderd	ligt	van	de	
rest	van	de	begraafplaats	is	de	vraag	gesteld	of	deze	begraving	deel	uitmaakt	van	de	begraafplaats	uit	het	laatste	kwart	
van	de	16de	eeuw.	Op	deze	vraag	wordt	een	antwoord	geformuleerd	in	DEEL	4	van	dit	rapport.			

In	het	noordprofiel	in	zone	D	en	C	bevinden	er	zich	verschillende	uitbraaksporen	die	kunnen	worden	toegeschreven	aan	
het	klooster	in	de	17de	eeuw.	In	zone	D	is	een	uitbraakspoor	geregistreerd	dat	aan	de	hand	van	de	beschikbare	historische	
kaarten	in	verband	kan	worden	gebracht	met	het	huis	van	de	abdis	in	de	17de	eeuw	of	met	een	18de	eeuwse	stalling.	In	
zone	 C	 zijn	 opvallend	 veel	 kuilen	 aanwezig	 waarvan	 de	 vulling	 bestaat	 uit	 17de	 en	 18de	 eeuws	 afbraakmateriaal	 en	
bouwkeramische	elementen.	Deze	kuilen	kunnen	mogelijk	in	verband	worden	gebracht	met	spoor	39,	een	uitbraakspoor	
in	 het	 vlak	 van	 een	 structuur	 en	 een	 uitbraakspoor	 in	 het	 noordprofiel,	 dat	 waarschijnlijk	 toebehoort	 aan	 de	
bierbrouwerij	van	het	klooster	in	de	17de	eeuw.		
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De	aanwezigheid	van	deze	kuilen	en	uitbraaksporen	toont	aan	dat	er	gedurende	de	17de	eeuw	veel	verbouwd	is	op	het	
kloosterdomein.	De	historische	bronnen	staven	deze	hypothese.	Na	de	godsdiensttroebelen	in	het	 laatste	kwart	van	de	
16de	eeuw	is	een	groot	deel	van	het	kloostercomplex	zwaar	beschadigd	en	sommige	gebouwen	zijn	geheel	vernield.	In	de	
17de	 eeuw	 begint	 men	 stelselmatig	 aan	 de	 heropbouw	 van	 de	 kloostergebouwen.	 Wanneer	 het	 grondplan	 van	 het	
klooster	in	het	midden	van	de	17de	eeuw	wordt	vergeleken	met	het	plan	van	1784	is	af	te	lezen	dat	er	verschillende.		

	

Ten	 slotte	 bevinden	 er	 zich	 nog	 2	 beschoeide	 grachten	 op	 het	 terrein.	 Beide	 sporen	 konden	 niet	 optimaal	 worden	
onderzocht	 omdat	 spoor	 132	 zich	 grotendeels	 in	 het	 zuidprofiel	 bevindt	 en	 spoor	 57	 zwaar	 verstoord	 is	 door	 een	
moderne	betonnen	riolering.	Aan	de	hand	van	het	beschikbaar	kaartmateriaal	en	de	vondsten	kan	besloten	worden	dat	
spoor	57,	of	een	voorloper	ervan,	al	in	gebruik	was	in	de	15de	eeuw	en	pas	is	gedempt	in	de	19de	eeuw.	Het	aardewerk	uit	
spoor	132	dateert	uit	de	17de	en	18de	eeuw.	Het	dempingspakket	bevat	opnieuw	19de	eeuws	materiaal.	Deze	grachten	zijn	
waarschijnlijk	gedempt	wanneer	de	zusters	Maricolen	het	terrein	in	het	midden	van	de	19de	eeuw	in	gebruik	nemen.	

	

Aan	de	hand	van	de	besproken	archeologische	sporen	en	de	historisch	bronnen	kunnen	we	besluiten	dat	er	ondanks	alle	
recente	 verstoringen	 nog	 goed	 bewaarde	 sporen	 en	 structuren	 aanwezig	 zijn	 die	 kunnen	worden	 toegewezen	 aan	 de	
verschillende	fasen	van	het	klooster,	gaande	van	de	tweede	helft	van	de	16de	eeuw	tot	aan	de	afbraak	van	de	gebouwen	
in	1785.	Wanneer	in	de	toekomst	de	zone	onder	het	huidige	rusthuis	zal	worden	onderzocht	zal	dieper	kunnen	worden	
ingegaan	op	de	vroegste	bouwgeschiedenis	van	het	klooster.		
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DEEL	4:	NOODBEGRAAFPLAATS	
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1 Inleiding	

In	zone	B	zijn	we	tijdens	de	2de	dag	van	het	onderzoek	geconfronteerd	met	de	aanwezigheid	van	menselijke	resten.	Na	
het	 vrijleggen	 van	 de	 eerste	 skeletten	 is	 duidelijk	 geworden	 dat	 we	 niet	 te	 maken	 hebben	 met	 een	 reguliere	
begraafplaats.	Dit	is	afgeleid	aan	de	hand	van	de	oriëntatie	van	de	graven,	het	gebrek	aan	een	duidelijke	organisatie	en	de	
aanwezigheid	 van	 verschillende	 collectieve	 graven.	 Een	 groot	 deel	 van	 zone	 B	 is	 bijgevolg	 stelselmatig	 met	 de	 hand	
verdiept	en	geregistreerd,	wat	de	nodige	vertraging	met	zich	mee	heeft	gebracht.		

De	 aanwezigheid	 van	 deze	 graven	 heeft	 tot	 bijkomende	 onderzoeksvragen	 geleid:	 Waarom	 is	 er	 geen	 duidelijke	
organisatie	 op	 te	merken	 op	 de	 begraafplaats?	Waarom	 is	 er	 overgegaan	 op	 collectieve	 inhumatie?	 Zijn	 deze	 graven	
getuigen	van	een	gewelddadige	gebeurtenis	in	het	verleden?	Zijn	het	slachtoffers	van	een	besmettelijke	ziekte	waaraan	
vele	mensen	tegelijk	zijn	bezweken?		

Een	archiefonderzoek	door	de	stadsarchivaris	van	Dendermonde	heeft	2	geschreven	bronnen	opgeleverd	die	verwijzen	
naar	 het	 Birgitinessenklooster.	 Een	 eerste	 fragment	 is	 gevonden	 in	 een	 stadsrekening	 van	 1579-158O:	 Hendrik	 van	
Nuwenhove,	op	dat	ogenblik	gasthuismeester	van	Sint-Blasius,	ontving	van	stadswege	4	pond	groten:	

“tot	sustenantie	van	den	aermen	wesenden	in	de	smettelicke	zieckte	in	tclooster	van	Sint	Brigitten”50.	

Een	tweede	verwijzing	is	teruggevonden	in	een	stadsrekening	van	1584-85.		

“Betaelt	Pieter	van	den	Keere	ende	Willemyne	zyne	huysvrouwe,	 ter	 causen	zy	den	 tyt	van	omtrent	XXVIII	maenden	
ende	 het,	 by	 laste	 van	 scepenen,	metgaders	Adriaan	 van	 Langenhove	 ende	 Jan	 van	Belle,	 als	 gasthuysmeesters,	 int	
pesthuys	 deser	 stede	 by	 de	 Bruesselpoorte	 den	 insetenen	 aermen	 ende	 siecke	 van	 der	 peste	 byghestaen	 ende	
ghecureert	hebben,	ende	voorts	dat	zy	hemlieden	gheemployeert	hebben	omme	de	aerme	persoonen,	die	op	de	straten	
ende	elders	bevonden	zyn	gheweest,te	begraven,	zoo	zy	ghedaen	hebben	totten	nombre	van	CXX	persoonen,	breeder	
by	myne	heeren	vander	wet	volghens	heurlieder	ordonnantie	toeggheleyt	totter	somme	van	xxviij…	gr”51.	

Beide	bronnen	spreken	over	besmettelijke	ziekten.	De	eerste	bron	vermeldt	niet	over	welke	ziekte	het	gaat.	De	stad	 is	
echter	bij	de	inname	door	de	Calvinisten	in	1578	geteisterd	door	een	grote	pestuitbraak	(zie	hoofdstuk	7.3).	De	tweede	
bron	 spreekt	 over	 een	 pesthuis	 nabij	 de	 Brusselse	 poort..Deze	 bron	 spreekt	 letterlijk	 over	 een	 pesthuis	 waar	 120	
personen	die	zijn	bezweken	aan	de	pest	zijn	begraven.		

In	de	volgende	hoofdstukken	zal	aan	de	hand	van	de	beschikbare	historische	gegevens	en	de	aanwezige	archeologische	
sporen	getracht	worden	aan	te	tonen	dat	de	menselijke	resten	die	zijn	aangetroffen	in	het	projectgebied	toebehoren	aan	
slachtoffers	 van	een	 crisisperiode.	Aan	de	hand	 van	datering	 van	 sporen	en	 artefacten	 zal	 aangetoond	worden	dat	de	
inhumaties	 in	 de	 kloostertuin	 hoogstwaarschijnlijk	 in	 verband	 kunnen	 gebracht	 worden	 met	 de	 2	 bovenstaande	
historische	bronnen.	

Een	 eerste	 hoofdstuk	 wordt	 gewijd	 aan	 de	 ziekte,	 de	 pest.	 In	 een	 tweede	 hoofdstuk	 wordt	 dieper	 ingegaan	 op	 de	
aanwezigheid	 van	 de	 ziekte	 in	 Dendermonde	 in	 de	 16de	 eeuw.	 Een	 derde	 hoofdstuk	 geeft	 een	 overzicht	 van	 de	
verschillende	inhumatietypes	die	zijn	aangetroffen	in	het	projectgebied.	Er	wordt	dieper	ingegaan	op	de	oriëntatie	van	de	
graven,	de	positie	van	de	graven	ten	opzichte	van	elkaar	en	de	relatie	van	de	archeologische	sporen	ten	opzichte	van	de	
inhumatiegraven.		

	

	

	

	

																																								 																												
	

	
50	M.	Bovyn,	1962-1964,	A.R.A.,	Rekenkamer,	nr.	38122,	Stadsrekening	1579-1580,		p.	160	
51	 J.	 BROECKAERT,	 1900,	 p.	 182.	 J.	 BROECKAERT,	 1895-1897/b,	 p.	 381-382,	 A.R.A.,	 Rekenkamer,	 nr.	 38124,	
Stadsrekening	1584-1585	
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2 De	pest52	

Pest	is	ziekte	die	wordt	overgedragen	van	dieren	op	mensen	en	is	verspreid	over	alle	continenten,	behalve	Australië.	De	
veroorzaker	van	de	ziekte,	Yersinia	Pestis,	circuleert	voornamelijk	 in	reservoirs	van	 in	het	wild	 levende	knaagdieren.	De	
transmissie	 bij	 dieren	 verloopt	 via	 geïnfecteerde	 vlooien.	We	 noemen	 dit	 de	 ‘sylvatische	 cyclus’	 (sylva=	 bos)	 of	 ‘wilde	
pest’.	Ook	de	mens	kan	worden	besmet	door	een	beet	van	een	besmette	vlo.	Daarnaast	kan	contact	met	besmette	dieren	
of	producten	daarvan	leiden	tot	een	infectie.	Wanneer	transmissie	plaatsvindt	van	bij	de	mens	levende	knaagdieren	naar	
de	mens	 zelf,	 of	 van	mens	naar	mens	 spreken	we	 van	 ‘urbane	 cyclus’	 (urbs	=	 stad)	 of	 ‘humane	pest’.	 Epidemieën	 van	
urbane	 pest	 ontstaan	 wanneer	 de	 ziekte	 bij	 ratten	 voor	 massale	 sterfte	 zorgt	 en	 de	 geïnfecteerde	 vlooien	 worden	
gedwongen	 een	 andere	 gastheer	 te	 zoeken.	 Na	 de	 vlooienbeet	 ontstaat	 bij	 de	mens	 builenpest.	 In	 sommige	 gevallen	
ontstaat	 in	het	beloop	hiervan	 longpest.	Deze	vorm	kan	van	mens	tot	mens	worden	overgedragen	door	 inademing	van	
besmette	druppeltjes.	

De	vroegst	gedocumenteerde	pestepidemie	van	3120	voor	Christus	onder	de	Filistijnen	werd	beschreven	 in	de	Bijbel	 (I	
Samuel	V:	6-9).	De	eerste	pandemie	ontstond	in	540	na	Christus	vanuit	Ethiopië	in	Egypte	en	verspreidde	zich	vervolgens	
over	het	huidige	Azië	en	Europa.	De	 ‘Zwarte	Dood’	 is	de	naam	van	de	 tweede	pandemie	die	 in	de	veertiende	eeuw	 in	
Afrika,	Azië	en	Europa	vijftig	miljoen	doden	veroorzaakte.	Dit	was	het	begin	van	regelmatig	terugkerende	verheffingen	in	
Europa	en	Afrika.	De	derde	pandemie	ontstond	in1855	in	de	Chinese	provincie	Yünnan	en	verspreidde	zich	vanuit	Hong	
Kong	en	Bombay	razendsnel	over	de	wereld	via	scheepsratten.	Het	was	 in	deze	tijd	dat,	onafhankelijk	van	elkaar,	door	
zowel	Alexandre	Yersin	als	Shibasaburo	Kitasato	de	verwekker	van	pest	werd	geïsoleerd.	Kort	daarna	werd	door	Yersin	de	
relatie	gelegd	tussen	de	ziekte	en	ratten	als	gastheer	voor	de	klassiekevlovector	Xenopsylla	cheopsis.	Hoewel	vraagtekens	
gezet	 moeten	 worden	 bij	 de	 huidige	 statistieken	 van	 de	 World	 Health	 Organization	(WHO)	 vanwege	 inadequate	
surveillance	in	veel	landen,	zijn	er	gedurende	de	afgelopen	decennia	urbane	epidemieën	gemeld	in	onder	andere	Afrika,	
Zuid-Amerika	 en	 Azië,	 waarbij	 in	 totaal	 38	 landen	 betrokken	 raakten,	 die	 samen	 80.613	 gevallen	 van	 pest	
vertegenwoordigen	en	6587	doden.	Morbiditeit	en	mortaliteit	waren	het	hoogst	in	Azië	tussen	1967	en	1971,	waarbij	in	
Vietnam	 de	 meeste	 slachtoffers	 vielen.	 Ondanks	 het	 feit	 dat	 de	 ziekte	 dankzij	 verbeterde	 hygiënemaatregelen	 en	
antibiotica	 nu	 voornamelijk	 circuleert	 onder	 wilde	 dieren,	 wijzen	 recente	 uitbraken	 in	 Botswana	 (1989),	 India	 (1994),	
Kenia	(1990),	Madagaskar	(1997),	Mozambique	en	Zimbabwe	uit	dat	Y.	Pestis	nog	steeds	een	belangrijke	ziekteverwekker	
is	in	gebieden	met	een	lage	levensstandaard.	Maar	ook	in	het	zuidelijk	deel	van	de	Verenigde	Staten	circuleert	de	ziekte	
in	 een	 knaagdierreservoir;	 bij	 bezoek	 aan	 natuurparken	 in	 deze	 regio	 wordt	 hiervoor	 expliciet	 gewaarschuwd.	
Waakzaamheid	 blijft	 daarom	 geboden.	 De	 belangstelling	 voor	 de	 ziekte	 nam	 onlangs	 weer	 toe	 door	 angst	 voor	 het	
aanwenden	van	Y.	pestis	als	biologisch	wapen.	

Er	worden	drie	 belangrijke	 vormen	 van	humane	pest	 onderscheiden:	 builenpest	 (‘bubonic	 plague’),	 sepsis	 (‘septicemic	
plague’)	en	longpest	(‘pneumonic	plague’).	De	laatste	twee	vormen	kunnen	worden	onderverdeeld	in	een	secundaire	en	
een	primaire	vorm.	Builenpest	geeft	het	beeld	van	koorts,	hoofdpijn	en	koude	rillingen,	gevolgd	door	het	ontstaan	van	
een	zeer	pijnlijke	 lymfadenitis	 (‘buil’).	De	builen,	die	vaak	 inguinaal	 zijn	gelegen,	kunnen	een	afmeting	van	 ruim	10	cm	
bereiken	waarbij	de	bedekkende	huid	erythemateus	is.	Zonder	behandeling	kan	zich	in	ongeveer	50%	van	de	gevallen	een	
septisch	beeld	ontwikkelen	na	doorbraak	van	een	 lymfklier	 (secundaire	sepsis).	Dit	beeld	bezit	alle	kenmerken	van	een	
gramnegatieve	 sepsis	 o.a.	 met	 shock.	 Overigens	 kan	 sepsis	 in	 sommige	 gevallen	 ook	 ontstaan	 zonder	 voorafgaande	
builenpest	 (primaire	 sepsis).	 Zowel	bij	 primaire	als	bij	 secundaire	 sepsis	 sterft	 30-50%	van	de	patiënten	wanneer	geen	
behandeling	wordt	ingesteld.	Longpest	is	de	minst	voorkomende,	maar	meest	gevaarlijke	vorm	van	pest	met	een	letaliteit	
van	 meer	 dan	 95%	 wanneer	 niet	 binnen	 één	 dag	 wordt	 begonnen	 met	 de	 juiste	 behandeling.	 Deze	 vorm	 kan	 via	
hematogene	verspreiding	van	bacteriën	ontstaan	in	het	beloop	van	builenpest	en	sepsis	(secundaire	longpest).	Patiënten	
vertonen	verschijnselen	die	passen	bij	een	ernstige	 longontsteking,	met	ophoesten	van	(bloederig)	speeksel,	pijn	op	de	
borst	en	kortademigheid.	Tevens	kunnen	gastro-intestinale	symptomen	zoals	misselijkheid	en	braken	optreden.	Primaire	
longpest	 ontstaat	 na	 inademing	 van	 druppeltjes	 opgehoest	 door	 een	 longpestpatiënt.	 Het	 gaat	 gepaard	met	 dezelfde	
symptomen,	maar	 zonder	 voorafgaande	 builenpest.	Minder	 vaak	 voorkomend	 zijn	 pestmeningitis,	 gepaard	 gaand	met	
meningisme,	koorts	en	een	gestoord	bewustzijn,	en	pestfaryngitis,	gekenmerkt	door	hoesten	en	keelpijn.	

																																								 																												
	

	
52	Rijksinstituut	voor	volksgezondheid	en	milieu	



	

	

129	

3 Pest	in	Dendermonde53		

In	het	tweede	hoofdstuk	van	het	boek	Pee	en	Stroobants,	500	jaar	zwarte	zusters	te	Dendermonde,	wordt	een	overzicht	
gegeven	van	de	besmettelijke	ziekten	die	de	stad	en	het	land	van	Dendermonde	teisterden	van	het	einde	van	de	15de	tot	
het	einde	van	de	20ste	eeuw.		

De	16de	eeuw	is	een	zeer	bewogen	periode	voor	Dendermonde	en	de	rest	van	de	Zuidelijke	Nederlanden.	Na	jaren	van	
bloei	en	welstand,	brachten	de	godsdiensttroebelen	en	de	strijd	 tegen	Spanje	niets	dan	verwoesting	en	ellende.	 In	het	
laatste	kwart	van	de	16de	eeuw	viel	de	plattelandsbevolking	tot	op	minder	dan	de	helft	terug.	In	vele	plaatsen	was,	toen	
rond	1590	de	crisis	voorbij	was,	slechts	één	vijfde	van	de	oorspronkelijke	bevolking	overgebleven.	 In	het	 land	van	Aalst	
daalde	in	de	periode	1570-1590	het	bevolkingsaantal	tot	37%.	In	het	land	van	Dendermonde	daalde	het	aantal	tot	57%.	
De	 oorzaken	 van	 deze	 afname	moeten	worden	 gezocht	 in	 de	 oorlogsomstandigheden	 zelf,	 in	 uitwijken	 naar	 veiligere	
oorden,	 in	de	economische	crisis,	overstromingen	en	hongersnood,	maar	vooral	 in	de	heersende	besmettelijke	ziekten,	
waaronder	de	pest.	

Van	oktober	1503	tot	juli	1505	was	de	pest	vermoedelijk	de	oorzaak	waarom	in	het	Birgitinessenklooster	niet	minder	dan	
14	religieuzen	stierven	aan	een	niet	nader	verklaarde	ziekte.	In	april	1504	stierven	8	zusters	tussen	de	6de	en	de	24ste	dag	
van	die	maand,	gevolgd	door	2	andere	religieuzen	in	augustus	en	september.		

Uit	bronnenmateriaal	is	geweten	dat	in	Dendermonde	stad	het	eerste	pestslachtoffer,	een	meisje	van	12,	stierf	in	1512.	
Sinds	1518	werden	verschillende	voorzorgsmaatregelen	getroffen	om	de	pest	buiten	de	stadsmuren	te	houden.	Aan	de	
stadspoorten	en	de	ingang	van	de	kerk	werden	bewakers	geplaatst	die	aan	vreemde	personen	die	waren	aangetast	door	
de	ziekte,	de	toegang	moesten	verbieden.	Hoeveel	slachtoffers	er	vielen	is	niet	gekend,	maar	wellicht	bleef	de	pest	toch	
aanhouden,	want	in	september	1521	werd	bevolen	om	wekelijks	een	algemene	processie	te	houden	om	de	hulp	van	god	
af	te	smeken	over	de	geteisterde	bevolking.	Aan	deze	processies	moesten,	op	straffe	van	boete,	uit	elk	gezin	minstens	1	
lid	meestappen.	Dat	op	deze	manier	de	verspreiding	van	de	ziekte	eerder	werd	bespoedigd	dan	afgeremd	was	nog	niet	
geweten.	 Enkele	 jaren	 later,	 in	 1529,	 was	 de	 stedelijke	 overheid	 opnieuw	 verplicht	 maatregelen	 te	 nemen	 tegen	 de	
ziekte.	Om	de	maatregelen	kracht	bij	te	zetten	werden	opnieuw	wachtposten	aan	de	stadspoorten	geplaatst.	Dit	hield	de	
ziekte	echter	niet	tegen	en	de	pest	drong	de	stad	opnieuw	binnen	en	bleef	er	tot	1531.	De	stadsheelmeester,	Olivier	de	
Jode,	 die	 de	 pestlijders	 verzorgde,	 was	 verplicht	 zich	 gedurende	 geruime	 tijd	 af	 te	 zonderen	 van	 zijn	 gezonde	
stadsgenoten..	 Hij	 ontving	 daarvoor	 ook	 een	 speciale	 vergoeding.	 Ook	 alle	 andere	 personen	 die	 in	 contact	 gekomen	
waren	met	de	ziekte,	moesten	voldoende	lang	afgezonderd	blijven.	

In	Dendermonde	werd	het	eerste	aangepaste	pesthuis	pas	ingericht	in	1547.	De	Zwartzusters	in	Dendermonde	lieten	in	
dat	jaar	een	speciale	ziekenzaal	bouwen	in	de	tuin	achter	het	klooster.	In	de	nazomer	van	1569	brak	de	ziekte	opnieuw	en	
zou	gedurende	bijna	30	jaar,	enkele	onderbrekingen	in	acht	genomen,	blijven	voortduren	om	rond	de	eeuwwisseling	uit	
te	doven.		

In	 de	 herfst	 van	 1569	woedde	 de	 ziekte	 zo	 erg	 dat	 het	 pesthuis	 van	 de	 zwartzusters	 ontoereikend	werd	 en	 dat	men	
genoodzaakt	was	 de	 arme	 zieken	 her	 en	 der	 onder	 te	 brengen	 in	 de	 torens	 van	 de	 stadsvestingen.	 Ook	 in	 de	 huizen	
heerste	de	pest.	Het	hoogtepunt	van	de	epidemie	duurde	10	weken,	want	aan	Hendrick	De	Dondere	en	 zijn	 zoon,	die	
iedere	avond	in	de	stad	moesten	omroepen	‘wacht	u,	vier	u	kerslicht	wel‘,	werd	slechts	uitbetaald	voor	9,5	maanden	loon	
“midts	dat	hy	by	medio	tempore,	grasserende	alhier	de	peste,	niet	en	riep”’.	Met	vereende	krachten	werd	de	verzorging	
van	de	pestlijders	aangepakt.	De	zwartzusters	speelden	hier	een	belangrijke	rol	in,	maar	de	ziekte	dunde	ook	hun	rangen	
flink	uit.	Op	een	bepaald	moment	moeten	 ze	 zelfs	beroep	doen	op	hun	 collega’s	uit	Gent.	Ook	de	 zusters	uit	het	 Sint	
Blasiusgasthuis,	cellebroeders	en	leken	waren	bijzonder	actief	in	de	ziekenverzorging.	De	arme	pestlijders	werden	steeds	
op	kosten	van	de	stad	verzorgd.		

Het	was	 vooral	 in	de	periode	van	1578-1584	dat	de	 stad	en	het	 land	van	Dendermonde	het	 zwaar	 te	 verduren	kreeg.	
Godsdiensttwisten,	krijgsgeweld	en	besmettelijke	ziekten	gingen	toen	hand	in	hand.	

Op	15	januari	1578	werd	Willem	van	Oranje	plechtig	in	de	stad	onthaald.	Op	15	september	breekt	de	Beeldenstorm	los	in	
Dendermonde.	In	de	collegiale	kerk	en	in	de	Sint-Janskapel	op	de	vlasmarkt	werden	soldaten	gelogeerd.	Tijdens	de	zomer	
van	1579	zakten	troepen	Malcontenten	onder	leiding	van	Philips	van	Egmont	naar	de	stad	af.	In	de	stad	zelf	was	vanuit	
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Gent	een	calvinistische	dictatuur	opgericht.	Op	12	maart	1579	werden	priester	en	kloosterlingen	uit	de	stad	en	uit	heel	
het	 land	 van	 Dendermonde	 verbannen	 en	 werden	 de	 geestelijke	 goederen	 geconfisqueerd.	 In	 de	 abdij	 van	 de	
Birgitinessen,	waar	eerst	duchtig	was	geplunderd,	werden	de	pestlijders	ondergebracht.		

Gedurende	de	volgende	jaren	bleef	Dendermonde	door	plaatselijke	Calvinistische	troepen	bezet.	In	februari	1583	namen	
Franse	Hugenoten	kort	de	stad	in.	Hierop	volgde	een	grote	sterfte.	De	belegering	en	inname	van	de	stad	door	de	troepen	
van	de	Spaanse	 landvoogd,	Alexander	Farnese,	 in	augustus	1584,	hebben	de	ontegensprekelijk	de	 verspreiding	 van	de	
pest	fel	in	de	hand	gewerkt.	Volgens	gegevens	uit	de	stadsrekeningen	bleef	de	pestepidemie,	uitgebroken	na	de	Franse	
inval	in	februari	1583,	gedurende	meer	dan	28	maanden	de	stad	teisteren.	Nochtans	hadden	er,	van	zodra	de	pest	zich	
aankondigde,	de	nodige	maatregelen	getroffen.	 In	eerste	 instantie	moest	de	omgang	met	personen	uit	huizen	met	de	
pest	vermeden	worden.	Aan	de	gevel	van	zo’n	woningen	moest	een	bussel	stro	worden	uitgehangen.	Dit	kenteken	mocht	
niet	worden	weggenomen	voor	er	6	weken	verstreken	waren	na	overlijden	van	de	 inwonende	pestlijders.	Wanneer	de	
bewoners	van	besmette	huizen	zich	op	straat	begaven,	moesten	ze	een	goed	zichtbare	witte	roede	dragen.	Wie	dit	gebod	
overtrad	werd	gestraft	met	een	boete	van		3	pond	parisis.	Het	was	hen	ook	verboden	kerken	of	herbergen	te	betreden.	
Enkel	priesters,	pestmeester	en	artsen	was	het	toegestaan	getroffen	huizen	te	betreden.		

Van	zodra	de	stad	terug	in	Spaanse	handen	was	en	het	katholicisme	opnieuw	was	hersteld	werd	het	een	stuk	rustiger	in	
de	stad.	Alexander	Farnese	nodigde	de	Dendermondse	religieuzen	uit	terug	te	keren	naar	hun	vroegere	verblijfplaats.	

Toch	werd	de	Dendermondse	bevolking	nog	geregeld	geplaagd	door	 troepenverplaatsingen	en	de	besmettelijke	ziekte.	
De	 pest	was	 dus	 nog	 op	 verre	 na	 niet	 uitgeroeid.	 De	 laatste	 20	 jaar	 van	 de	 16de	 eeuw	wordt	 opnieuw	 geplaagd	 door	
hevige	uitbraken	van	de	pest.	 Zo	 is	bijvoorbeeld	 in	1589	het	 zwartzusterhuis	op	1	 zuster	na	uitgestorven.	Het	klooster	
diende	van	buiten	uit	opnieuw	te	worden	bevolkt.	

In	Dendermonde	werd	het	jaar	1669	algemeen	aanzien	als	het	jaar	van	de	definitieve	overwinnning	op	de	pest.	Omdat	de	
‘zwarte	dood’	voorbij	was	schonken	de	bewoners	een	schilderij,	Sint	Rochus	ontvangt	de	hulde	van	het	volk.	Dit	schilderij,	
toegeschreven	aan	Ghijsbrecht	Thijs,	bevindt	zich	in	de	Onze	Lieve	Vrouwekerk	van	Dendermonde.	Het	opschrift	luidt:	

Roche,	vierich	Godts	belyder,	

Zyt	in	pest	ons	een	bevryder,	

Omdat	de	doodt	dry	jaer	te	rugghe	

En	de	pest	was	afgekeert,	

Heeft	de	ghebuerte	Tusschen-Brugghe,	

Roch	U	dit	stuk	vereert.	

Anno	1669	
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4 De	noodbegraafplaats	archeologisch	bekeken	

Het	grafveld	strekt	zich	uit	over	zowel	zone	B,	D	en	C.	De	concentratie	inhumaties	is	het	hoogst	in	zone	B	en	het	kleinst	in	
zone	C.	Op	hun	beurt	vertonen	de	inhumaties	binnen	elke	zone	een	ander	patroon.	Zo	komen	in	zone	B	opmerkelijk	meer	
collectieve	graven	voor	dan	in	zone	D	en	C.	Er	moet	echter	rekening	worden	gehouden	met	verschillende	verstoringen	die	
het	grafveld	oversnijden.	Spoor	57	verstoort	het	gebied	 in	grote	mate,	zodat	een	deel	van	de	begraafplaats	 is	verloren	
gegaan.	Hetzelfde	geldt	voor	spoor	132	en	spoor	121,	126	en	127.	Hierdoor	is	het	onmogelijk	om	een	accuraat	beeld	van	
de	begraafplaats	weer	te	geven.	Er	zal	echter	aan	de	hand	van	de	beschikbare	archeologische	gegevens	getracht	worden	
de	situatie	zo	goed	mogelijk	te	reconstrueren.	

4.1 Bewaringstoestand	
De	bewaring	van	het	botmateriaal	in	de	zone	B,	C	en	D	varieert	sterk.	In	zone	C	bevat	de	bodem	meer	zand	wat	nefast	is	
voor	de	bewaring	van	botmateriaal.	Skelet	47,	53	en	54	zijn	wel	intact	bewaard	maar	het	botmateriaal	is	zeer	fragiel.	In	
zone	 D	 is	 het	 botmateriaal	 vrij	 goed	 bewaard	 gebleven.	 Hier	 is	 door	 latere	 verstoring	 wel	 veel	 schade	 aangericht,	
waardoor	veel	van	de	skeletten	niet	meer	volledig	bewaard	zijn.	De	menselijke	resten	in	zone	B	zijn	veel	beter	bewaard	
gebleven.	 Dit	 kan	 verklaard	worden	 omdat	 de	 skeletten	 in	 deze	 zone	minder	 verstoord	 zijn	 door	menselijke	 activiteit	
maar	ook	omdat	deze	zone	opvallend	vochtiger	is	dan	zone	C	en	D.	

.	

4.2 Oriëntatie	van	de	graven	
Er	zijn	slechts	6	skeletten	 (SK	84,	45,	78,	42,	43,	en	44)	met	een	westoost	of	oostwest	oriëntatie.	De	overige	skeletten	
hebben	 een	 hoofdzakelijke	 noordzuid	 of	 zuidnoord	 en	 een	 zuidwest-noordoost	 oriëntatie.	 Een	 mogelijke	 verklaring	
hiervoor	wordt	al	in	het	rapport	van	het	vooronderzoek	aangereikt.	Het	is	mogelijk	dat	de	graven	in	dezelfde	richting	als	
de	 kloosterkerk	 zijn	 aangelegd.	Dit	 is	 bijvoorbeeld	 van	 toepassing	 in	 het	 Karmelietenklooster	 in	 Aalst.	 Hier	 volgen	 het	
grootste	deel	van	de	skeletten	de	oriëntatie	van	de	kerk	en	liggen	de	skeletten	met	het	hoofd	in	het	westen	begraven.	
Enkel	 in	de	westelijke	pandgang	zijn	een	dertig	tal	skeletten	met	een	noordzuid	oriëntatie	begraven.	In	de	pandhof	zijn	
eveneens	enkele	skeletten	begraven	met	dezelfde	oriëntatie.	De	inhumaties	met	een	afwijkende	oriëntatie	volgen	hier	de	
oriëntatie	van	de	westelijke	pandgang.	Een	belangrijk	verschil	tussen	beide	sites	is	dat	de	graven	in	Dendermonde	niet	in	
direct	 contact	 staan	met	 de	 kerk	 en	 de	 kloostergebouwen.	 Op	 het	 plan	 van	 Deventer	 uit	 1570	 is	 ook	 te	 zien	 dat	 de	
kloosterkerk	in	de	16de	eeuw	een	oostwest	oriëntatie	kent.	Pas	op	de	plannen	van	de	17de	eeuw	kent	de	kerk	een	noord-
zuidoriëntatie.	De	hypothese	kan	dus	niet	worden	aangehouden.	Het	afwijken	van	het	 christelijke	 inhumatiepatroon	 is	
een	eerst	aanwijzing	dat	we	 te	maken	hebben	met	een	uizonderlijke	 situatie	waarin	 is	afgeweken	van	het	 traditioneel	
inhumatiepatroon.		

4.3 Armpositie		
Bij	 de	 inhumaties	 kan	 een	 onderscheid	 gemaakt	worden	 in	 de	 positie	 van	 de	 armen.	 Bij	 een	 overlijden	wordt	 het	 lijk	
meestal	op	voorhand	opgebaard	en	worden	de	 ledematen	op	een	bepaalde	manier	gepositioneerd.	De	armen	kunnen	
zich	 naast	 het	 lichaam	 bevinden,	 of	 over	 de	 romp	 of	 het	 bekken	 gevouwen	 zijn.	 Een	 combinatie	 van	 beiden	 is	 ook	
mogelijk.	 In	 het	 geval	 van	 religieuzen	 kunnen	 de	 handen	 ook	 over	 de	 borst	 in	 een	 biddende	 houding	 gelegd	 zijn.	 Bij	
skeletten	29,	14,	6,	7,	11,	47,48	en	27	zijn	de	armen	en	de	handen	over	het	bekken	gevouwen.	Bij	skeletten	42	zijn	de	
armen	over	de	romp	gevouwen,	en	bij	skelet	45	bevinden	de	armen	zich	naast	het	lichaam.		

	

4.4 Verschillende	inhumatietypes	
Binnen	 het	 onderzoeksgebied	 zijn	 verschillende	 inhumatietypes	 te	 onderscheiden.	 In	 eerste	 plaats	 gaat	 het	 om	
enkelvoudige	 inhumaties.	 Hier	 wordt	 een	 onderscheidt	 gemaakt	 tussen	 kistinhumaties	 en	 inhumaties	 in	 volle	 grond.	
Hetzelfde	onderscheid	kan	worden	gemaakt	bij	de	dubbele	inhumaties.	Ten	slotte	bestaan	de	collectieve	graven	voor	een	
groot	deel	uit	 inhumaties	 in	volle	grond.	Onder	collectieve	graven	worden	 in	dit	onderzoek	graven	bedoeld	die	2	 tot	7	
individuen	bevatten.	

		

4.4.1 Enkelvoudige	inhumaties	

In	zone	D	en	B	bevinden	er	zich	26	enkelvoudige	inhumaties.	In	zone	D	zijn	dit	skelet	7,	75,	76,	77,	71,	72,	84,	85,	45,	78	en	
42.	 In	zone	B	bevinden	zich	net	ten	zuidwesten	van	spoor	92,	3	enkelvoudige	inhumaties	skelet	48,	27	en	58.	Skelet	58	
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wordt	 oversneden	 door	 skelet	 27,	 wat	 erop	 wijst	 dat	 de	 begraafplaats	 gedurende	 een	 langere	 periode	 in	 gebruik	 is	
geweest.	Meer	centraal	in	zone	B	bevinden	zich	de	enkelvoudige	graven	van	skelet	31,	52,	60,	8,	5,	3,	16,	19,	70,	11,	57	en	
9.	In	zone	C	bevinden	zich	ten	slotte	4	enkelvoudige	inhumaties,	namelijk	skelet	47,	53,	54	en	46.		

Het	 is	 mogelijk	 dat	 beide	 types	 van	 enkelvoudige	 inhumaties	 kunnen	 verklaard	 worden	 door	 een	 statusverschil.	
Kistinhumaties	worden	meestal	geassocieerd	met	een	meer	welvarende	bevolkingslaag,	terwijl	inhumaties	in	volle	grond	
zijn	 voorbehouden	 voor	 de	 arme	 bevolking.	 Er	moet	 echter	 wel	 rekening	worden	 gehouden	met	 de	 stadrekening	 die	
vermeldt	dat	het	gaat	over	mensen	uit	de	armere	bevolkingslagen.		

Een	andere	verklaring	voor	het	in	volle	grond	begraven	kan	zijn	dat	wanneer	het	sterftecijfer	per	dag	eerder	laag	is,	het	
nog	mogelijk	is	om	voldoende	grafkisten	te	produceren.	Wanneer	het	sterftecijfer	echter	zodanig	hoog	is,	kan	niet	langer	
elke	overledene	een	kistbegraving	krijgen	omdat	de	productie	ontoereikend	wordt.	

4.4.1.1 Enkelvoudige	kistinhumaties	

De	aanwezigheid	van	nagels	ter	hoogte	van	hoofd,	bekken	en	voeten	doet	vermoeden	dat	de	meeste	van	deze	individuen	
in	een	kist	zijn	begraven.	Wanneer	er	geen	nagels	aanwezig	zijn	wil	dit	niet	altijd	zeggen	dat	de	lijken	niet	 in	kisten	zijn	
begraven.	 De	 mogelijkheid	 bestaat	 dat	 er	 gebruik	 is	 gemaakt	 van	 een	 kist	 waarbij	 de	 planken	 door	 middel	 van	
pengatverbindingen	en/of	lipverbindingen	met	elkaar	verbonden	zijn54.	

	

	

Figuur	135:	skelet	27	met	de	handen	gevouwen	over	het	bekken	

De	aflijning	van	de	grafkuilen	is	in	de	meeste	gevallen	niet	meer	zichtbaar.	Tijdens	het	onderzoek	is	slechts	1	houten	plank	
gevonden	die	kan	geassocieerd	worden	met	collectief	graf	C.	 In	2007	zijn	echter	wel	houtresten	aangetroffen	wat	erop	
wijst	dat	sommige	individuen	weldegelijk	in	kisten	zijn	begraven.		

In	 zone	 D	 bevinden	 zich	 opvallend	 veel	 enkelvoudige	 inhumaties	 in	 vergelijking	 met	 zone	 B	 en	 C.	 Hier	 kan	 een	
onderscheid	worden	gemaakt	tussen	de	meest	noordelijke	graven,	SK	42,	78,	45	en	84	met	een	west-oost	oriëntatie,	en	
de	 meest	 zuidelijke	 met	 een	 noord-zuidoriëntatie,	 SK	 71,	 72,	 86,	 75.	 Er	 moet	 wel	 op	 gewezen	 worden	 dat	 niet	 alle	
skeletten	 in	 deze	 zone	 in	 een	 kist	 zijn	 begraven.	 Zo	 zijn	 zeker	 skelet	 78	 en	mogelijk	 ook	 skelet	 42	 inhumaties	 in	 volle	
grond.	Ook	de	dubbele	graven	G	en	P	zijn	telkens	inhumaties	in	volle	grond.		
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Figuur	136:	skelet	29,	met	handen	op	het	bekken	

De	positie	van	de	schouders	wijst	in	sommige	gevallen,	onder	andere	bij	skelet	47,	53	en	27,	dat	er	gebruik	is	gemaakt	van	
zeer	smalle	kisten.	Zo	is	de	grafkuil	van	skelet	47	en	skelet	53	slechts	ca.	40	cm	breed.		

Er	zijn	slechts	zeer	weinig	dateerbare	vondsten	verzameld	op	de	skeletten.	Bij	skelet	48	is	ter	hoogte	van	de	rechter	heup	
een	kleine	gesp	van	ca.	2	cm	op	1,5	cm	gevonden.	Het	gaat	om	gesp	met	een	dubbele	ovale	beugel	waarbij	de	angel	nog	
in	positie	 zit.	Dit	 type	gesp	werd	gebruikt	om	kledingsstukken,	 schoeisel	of	 riemen	 te	 sluit	en	komt	voor	 in	de	 tweede	
helft	van	de	16de	eeuw55.		

	
Figuur	137:	skelet	7,	waarbij	de	rechterhand	over	de	buik	ligt	en	de	linkerhand	op	het	bekken	

																																								 																												
	

	
55	M.	Bartels,	1999,	deel	2,	p	1033	plaat	22,	p1034	plaat	30	
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Bij	 skelet	 7	 is	 ter	 hoogte	 van	de	 rechterhand	 is	 een	 langwerpig	metalen	object	 gevonden.	De	 functie	 van	dit	 object	 is	
echter	niet	gekend.	Het	object	meet	ca.	16	cm	en	is	maximaal	3	cm	breed.	Dit	skelet	is	van	een	tenger	individu.	Opvallend	
is	ook	het	ontbreken	van	tanden	in	de	onderkaak.	Aan	de	hand	van	deze	2	factoren	kan	worden	afgeleid	dat	dit	het	skelet	
is	van	een	oudere	vrouw.		

	

Figuur	138:	metalen	object	bij	skelet	7	

	

Figuur	139:	skelet	45	met	de	armen	naast	het	lichaam	
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Figuur	140:	detail	van	de	gesp	op	skelet	48	

	

Ter	hoogte	van	de	schedel	is	bij	skelet	76	een	zwarte	kraal	gevonden.	De	kraal	is	door	midden	gebroken	en	is	aan	de	
bovenzijde	doorboord.	Skelet	76	is	zwaar	verstoord	en	bijgevolg	zijn	de	verschillende	skeletdelen	verspreid	geraakt.	
Bij	 skelet	 31	 is	 ten	 slotte	 een	munt	 gevonden.	Deze	munt	 is	 echter	 zo	 afgesleten	dat	 de	opschriften	 niet	 langer	
leesbaar	zijn.	Hierdoor	kon	de	munt	niet	gedetermineerd.		

4.4.1.2 Enkelvoudige	inhumaties	in	volle	grond	

Er	zijn	enkele	inhumaties	die	afwijken	van	een	traditionele	kistinhumatie.	In	de	noordwestelijke	hoek	van	zone	C	bevindt	
zich	skelet	54.	Het	skelet,	een	kind	tussen	10	en	13,	ligt	in	een	vreemde	positie	onder	spoor	26.	Opvallend	is	dat	dit	skelet	
zich	op	een	veel	dieper	niveau	bevindt	dan	deze	in	de	rest	van	zone	C,	D	en	B.	Op	het	eind	van	het	onderzoek	is	de	zone	
rondom	dit	skelet	dieper	uitgegraven	om	uit	te	sluiten	of	er	zich	nog	skeletten	op	een	2de	niveau	bevinden.	Dit	 leverde	
een	negatief	resultaat	op.	Door	de	diepere	en	afgezonderde	ligging	is	de	vraag	gesteld	of	deze	inhumatie	wel	tot	dezelfde	
periode	behoort	dan	de	inhumaties	in	de	rest	van	het	onderzoeksgebied.		

In	 het	west	 profiel	 is	 niet	 duidelijk	 af	 te	 lezen	 of	 het	 skelet	 onder	 de	 gracht	 is	 begraven	of	 dat	 het	 zich	 eerder	 op	 de	
bodem	van	het	spoor	bevindt.	De	gracht	is	gedateerd	in	de	16de	en	de	17de	eeuw.	Indien	het	skelet	zich	onder	de	gracht	
bevindt	wil	dit	zeggen	dat	het	ouder	is	dan	de	begraafplaats	uit	1579-1584.	Indien	het	echter	op	de	bodem	van	de	gracht	
is	gelegd	dan	kan	het	zijn	dat	het	toch	deel	uitmaakt	van	de	pestbegraafplaats.	Aan	de	hand	van	de	stratigrafie	kan	dus	
niet	bepaald	worden	uit	welke	periode	dit	skelet	dateert.		
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.	 	

Figuur	141:	skelet	54	

Van	 skelet	 54	 is	 een	 staal	 genomen	 voor	 radiokoolstof	 datering.	Wanneer	 de	 resultaten	 hiervan	 gekend	 zijn	 zal	
gezegd	kunnen	worden	of	het	skelet	al	dan	niet	tot	de	noodbegraafplaats	hoort	of	niet.		

	

	

Figuur	142:	skelet	78:	inhumatie	in	volle	grond	

Skelet	78,	een	adolescent	tussen	13	en	18,	is	begraven	in	volle	grond	in	een	zeer	smalle	grafkuil.	Dat	het	skelet	zonder	kist	
is	 begraven	 kan	 worden	 afgeleid	 aan	 de	 hand	 van	 de	 intacte	 anatomie	 van	 de	 twee	 handen	 en	 de	 positie	 op	 de	
rechterzijde.	De	rechterhand	bevindt	zich	tegen	de	mond	en	de	linkerhand	rust	op	de	rechterarm.	Het	skelet	is	verstoord	
ter	hoogte	van	de	knieën.	Skelet	42	 is	mogelijk	ook	een	 inhumatie	 in	volle	grond,	omdat	hier	net	zoals	bij	skelet	78	de	
handen	in	goed	anatomisch	verband	zijn	bewaard.	De	aanwezigheid	van	verschillende	nagels	rondom	het	skelet	spreekt	
dit	echter	tegen.		



	

	

137	

		

Figuur	143:	skelet	42	met	de	armen	over	de	borst	gekruist	
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In	de	volgende	hoofdstukken	wordt	een	overzicht	gegeven	van	de	verschillende	types	van	collectieve	inhumatie.	In	
totaal	zijn	11	dubbele,	1	driedubbel,	2	vijfvoudige,	1	zesvoudig	en	1	zevenvoudig	collectief	graf	geregistreerd.	Het	is	
moeilijk	 aan	 te	 tonen	 dat	 deze	 inhumaties	 zijn	 bijgezet	 in	 een	 kist	 of	 in	 volle	 grond.	 De	 aanwezigheid	 van	
verschillende	 nagels	 rondom	 en	 tussen	 de	 skeletten	 pleit	 in	 het	 voordeel	 van	 kistinhumaties.	 De	 positie	 van	 de	
skeletten	wijst	in	sommige	gevallen	echter	op	inhumatie	in	volle	grond.	Opvallend	is	wel	dat	er	bij	de	inhumaties	in	
volle	grond	ook	nagels	worden	aangetroffen.	Dit	kan	mogelijk	verklaard	worden	door	de	aanwezigheid	van	houten	
planken	op	de	bodem	van	de	grafkuil.	Het	kan	ook	zijn	dat	sommige	collectieve	graven	bovenaan	zijn	afgedekt	door	
houten	planken.	

4.4.2 Dubbele	inhumatie	

Binnen	het	onderzoeksgebied	zijn	11	dubbele	inhumaties	geregistreerd.	Het	gaat	om	graf	A,	B,	G,	D,	I,	L,	M,	N,	0,P	en	Q,.	
Bij	 de	 dubbele	 inhumaties	 wordt	 een	 onderscheid	 gemaakt	 tussen	 2	 op	 elkaar	 liggende	 kistinhumaties,	 gelijktijdige	
inhumatie	 van	2	 individuen	 in	 volle	 grond,	 skeletresten	die	 in	het	 vlak	 zijn	 aangetroffen	en	 in	 verband	met	 elkaar	 zijn	
gebracht,	maar	die	grondig	zijn	verstoord	door	jongere	sporen	en-of	structuren.	

4.4.2.1 Gelijktijdige	inhumatie	van	2	individuen	in	volle	grond	

Graf	G,	zone	D		

Graf	G	bevat	skelet	43	en	44.	Skelet	44	is	mannelijk	en	ouder	dan	22.	Skelet	44	is	eveneens	mannelijk	en	tussen	de	19	en	
22	jaar	Het	graf	heeft	een	west-oost	oriëntatie,	waarbij	de	schedels	in	het	oosten	liggen.	De	positie	van	het	botmateriaal	
doet	vermoeden	dat	graf	F	een	dubbele	 inhumatie	 in	volle	grond	 is.	Aanwijzingen	hiervoor	zijn	de	gelijkaardige	positie	
van	beide	skeletten,	de	voetbeentjes	van	skelet	43	bevinden	zich	volledig	in	anatomisch	verband	net	als	een	deel	van	de	
vingerbeentjes.		

	

Figuur	144:	graf	G:	skelet	43	en	44	

De	positie	van	het	rechterbeen	van	skelet	43	en	het	ontbreken	van	aarde	tussen	beide	skeletten	zijn	ten	slotte	elementen	
die	verwijzen	naar	een	inhumatie	in	volle	grond.	Wat	echter	wel	opvalt,	is	de	aanwezigheid	van	nagels	rondom	skelet	43	
en	44.	Mogelijk	werd	op	de	bodem	van	de	kuil	een	plank	gelegd	en	werd	het	graf	ook	aan	de	bovenkant	afgedekt	met	een	
houten	plank.		

Graf	P,	zone	D	

Graf	 P	 bevat	 skelet	 83,	 een	man	 ouder	 dan	 22	 en	 skelet	 86,	 een	 adolescent	 tussen	 de	 15	 en	 19.	 Het	 graf	 kent	 een	
zuidnoord	oriëntatie	waarbij	beide	schedels	zich	in	het	zuiden	bevinden.	In	het	noorden	worden	de	skeletten	verstoord.	
Graf	P	bevindt	zich	ten	oosten	van	skelet	7	en	ten	westen	van	skelet	75.	De	3	graven	kennen	dezelfde	oriëntatie	en	liggen	
mooi	naast	elkaar.	Vermoedelijk	zijn	deze	graven	gelijktijdig	of	kort	op	elkaar	aangelegd.		
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Figuur	145:	graf	P:	skelet	83	en	86	

Skelet	 83	 ligt	 op	de	 rechterzijde	op	 skelet	 86.	 Skelet	 86	 is	 deels	 op	de	 rug	 gelegen.	 Ter	 hoogte	 van	het	 bekken	en	de	
onderste	 ledematen	 is	 het	 skelet	 licht	 gedraaid	 op	 de	 rechterzijde.	 Beide	 skeletten	 vertonen	 nog	 goede	 anatomische	
verbanden.	Zo	zijn	de	ribben	van	skelet	83	uitstekend	 in	verband	bewaard.	Skelet	86	 is	volledig	 in	anatomisch	verband	
bewaard.	 Dit	 samen	met	 het	 ontbreken	 van	 nagels	 rondom	 de	 skeletten	 wijst	 opnieuw	 op	 een	 inhumatie	 van	 beide	
skeletten	in	volle	grond.	Deze	skeletten	zijn	echter	zeer	snel	opgegraven	wegens	tijdsgebrek.	Er	moet	bijgevolg	rekening	
mee	gehouden	worden	dat	sommige	verbanden	of	aanwijzingen	voor	een	kistinhumatie	zijn	verloren	gegaan.		

	
Figuur	146:	skelet	86	

Bij	 skelet	 83	 zijn	 enkele	 ijzeren	 objecten	 verzameld.	 Het	 gaat	 om	 een	 knoop	 en	 een	 ijzeren	 schijf	 met	 centraal	 een	
verdikking.	De	knoop	wijst	erop	dat	het	individu	met	kledij	is	begraven.	De	functie	van	de	schijf	is	echter	onbekend	
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Figuur	147:	ijzeren	objecten	bij	skelet	83	

Graf	N,	zone	B	

Skelet	30	en	73	bevinden	zich	ten	noordwesten	van	Graf	C	en	kent	een	noord-zuid	oriëntatie.	Het	graf	is	zwaar	verstoord	
en	samen	met	AO6	vormde	het	vermoedelijk	een	groter	collectief	graf.	Skelet	30	is	een	kind	jonger	dan	12,	en	ligt	in	een	
onnatuurlijke	houding.	Het	bekken	bevindt	zich	opvallend	laag,	terwijl	de	rest	van	het	lichaam	hoger	is	gelegen.	Het	skelet	
lijkt	 tegen	 de	 kuilwand	 te	 zitten.	 Deze	 houding	 sluit	 een	 kistinhumatie	 uit.	Mogelijk	 is	 dit	 skelet	 als	 laatste	 in	 de	 kuil	
bijgezet.	 Toch	 zijn	 er	 zeer	 veel	 nagels	 verzameld	 rondom	 skelet	 30.	Waarom	 deze	 nagels	 zich	 hier	 bevinden	 kan	 niet	
worden	verklaard.	

	

Figuur	148:	graf	N	met	skelet	30,	73	en	AO6	

Bij	 skelet	 30	 is	 ten	 slotte	 ook	 een	 klein	 fragment	 van	 een	 object	 in	 brons	 gevonden.	 Op	 dit	 fragment	 is	 een	 florale	
versiering	te	zien.		

Van	skelet	73	blijft	enkel	de	voet	in	anatomisch	verband	bewaard.	Deze	bevindt	zich	tegen	de	rechterschouder	van	skelet	
30.	Ten	zuiden	van	skelet	73,	bevinden	zich	de	resten	van	minstens	3	individuen.	Omdat	deze	zone	grondig	is	verstoord,	is	
van	deze	skeletten	geen	enkel	anatomisch	verband	bewaard	en	is	het	botmateriaal	sterk	verspreid.		
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Figuur	149:	skelet	73	met	AO6	

	
Figuur	150:	bronzen	object	bij	skelet	30	

4.4.3 2	op	elkaar	liggende	kistinhumaties	

Graf	A	en	B,	zone	B	

Beide	 graven	 kennen	 een	 zuidoost-noordwest	 oriëntatie,	 waar	 bij	 de	 4	 individuen	 de	 schedel	 zich	 in	 het	 zuidoosten	
bevindt.	Graf	A	bevindt	zich	ten	noordoosten	van	graf	B	en	K.	in	het	zuidoosten	van	zowel	graf	A	en	B	bevinden	zich	graf	F	
en	O.	Dezelfde	oriëntatie	van	de	graven	en	de	ligging	ten	opzichte	van	elkaar	zijn	aanwijzingen	dat	de	graven	gelijktijdig	of	
kort	na	elkaar	gegraven	zijn.		
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Figuur	151:	graf	A:	skelet	2	en	4	

Graf	A	bevat	 skelet	 4	 en	2.	Beide	 skeletten	 zijn	op	de	 rug	 in	dezelfde	grafkuil	 begraven.	Deze	 kuil	 is	 ingesneden	 in	de	
moederbodem.	 Van	 skelet	 4	 is	 slecht	 het	 linker	 been	 bewaard.	 Op	 het	 bovenbeen	 bevinden	 er	 zich	 resten	 van	 de	
linkerhand.	Skelet	2	 ligt	onder	skelet	4	en	 is	beter	bewaard.	De	aanwezigheid	van	nagels	rondom	de	skeletten	wijst	op	
een	inhumatie	in	een	kist.	Ten	noordoosten	van	skelet	2,	ter	hoogte	van	de	voeten,	bevindt	zich	skelet	11.	Dit	skelet	kent	
dezelfde	oriëntatie	maar	 ligt	met	het	hoofd	 in	het	noordwesten.	Het	 skelet	bevindt	zich	zeer	diep	 ten	opzichte	van	de	
andere	skeletten	in	het	onderzoeksgebied.	Opvallend	is	de	zeer	goede	bewaring	van	het	botmateriaal.	De	aanwezigheid	
van	nagels	ter	hoogte	van	hoofd,	bekken	en	voeten	wijst	op	een	kistinhumatie.			

Graf	B	bevat	skelet	6	en	14.	Skelet	6	ligt	op	de	rug	met	de	handen	over	het	bekken.	Het	skelet	is	minder	goed	bewaard	ter	
hoogte	van	de	knieën.	Skelet	14	ligt	opnieuw	op	de	rug.	Het	skelet	is	minder	goed	bewaard	dan	skelet	6.	De	linkerarm	ligt	
over	het	abdomen	en	de	rechterhand	ligt	op	het	bekken.	Aan	de	rechterzijde	is	de	thorax	verstoord.	Ter	hoogte	van	de	
rechter	 knie	 zijn	 resten	 van	 een	 ander	 individu	 aanwezig.	 De	 positie	 van	 de	 skeletten	 en	 de	 aanwezigheid	 van	 nagels	
rondom	 zowel	 skelet	 6	 als	 14,	 alsook	 tussen	 beide	 skeletten,	 verwijzen	 naar	 enkele	 kistinhumaties	 die	 op	 elkaar	 zijn	
geplaatst.		

	

Figuur	152:	skelet	6	
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Figuur	153:	graf	B:	skelet	14	

	
Figuur	154:	insteek	grafkuil	B	en	K	

In	 het	 profiel	 is	 duidelijk	 te	 zien	 dat	 graf	 B	 apart	 is	 gegraven	 dan	 graf	 K	 en	 dus	 niet	 in	 dezelfde	 grafkuil	 liggen.	 	 De	
oriëntatie	en	de	nabijheid	van	beide	grafkuilen	zijn	echter	aanwijzingen	dat	beide	kuilen	kort	na	elkaar	gegraven	zijn.		

	

Graf	D,	zone	B	

Graf	D	bevindt	zich	in	zone	B	ten	noorden	van	graf	C	en	ten	noordwesten	van	skelet	16.	In	het	westen	loopt	spoor	121	net	
langs	het	graf.	Skelet	26	is	van	een	jonge	vrouw	tussen	de	15	en	19	jaar.	Ze	ligt	op	de	rug	begraven	met	het	hoofd	in	het	
noorden.	Skelet	22	is	een	jonge	man	met	dezelfde	oriëntatie	als	skelet	26.	Opvallend	is	wel	dat	skelet	22	op	de	buik	op	
skelet	26	is	gelegd.	Waarom	de	skeletten	in	deze	positie	op	elkaar	zijn	gelegd	is	niet	duidelijk.	
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Figuur	155:	graf	D:	skelet	22	en	26	

De	verschuiving	van	de	knieschijven	doet	vermoeden	dat	beide	skeletten	in	een	open	ruimte,	een	kist,	werden	begraven.	
Wanneer	het	lichaam	is	ontbonden	is	de	migratie	van	botmateriaal	makkelijker	dan	bij	inhumatie	in	volle	grond.		

	

Figuur	156:	detail	van	de	rechterhand	van	skelet	26	

	

Graf	M,	zone	B	

Skelet	 41	 en	 67	 kennen	 een	 zuidwest-noordoost	 oriëntatie.	 Skelet	 41	 is	 een	 vrouw	 ouder	 dan	 30.	 Skelet	 67	 is	 een	
adolescent	 van	 14	 of	 15	 jaar.	 De	 schedel	 van	 skelet	 41	 ligt	 in	 het	 noordoosten,	 terwijl	 deze	 van	 skelet	 67	 in	 het	
zuidwesten	ligt.	Beide	skeletten	zijn	sterk	verstoord.	
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Figuur	157:	graf	M:	skelet	41	en	67	

Zo	is	er	bij	skelet	67	geen	enkele	anatomische	verbinding	bewaard.	Bij	skelet	41	is	dit	wel	het	geval,	hier	is	het	anatomisch	
verband	van	de	rechterhand	goed	bewaard.	De	aanwezigheid	van	nagels	rondom	de	skeletten	wijst	op	een	afzonderlijke	
kistinhumatie	van	beide	skeletten.	

	
Figuur	158:	skelet	67	onderaan	graf	M	

Graf	O,	zone	B	

Graf	O	bevat	2	jonge	individuen	tussen	de	10	en	14	jaar.	Het	graf	kent	een	zuidoost-noordwest	oriëntatie	en	behoort	tot	
dezelfde	cluster	als	graf	F,	K,	B	en	A.	Het	graf	 is	verstoord	en	het	botmateriaal	van	de	2	skeletten	 is	erg	vermengd.	De	
aanwezigheid	 van	 nagels	 langs	 links	 en	 rechts	 wijst	 op	 kistinhumatie.	 Door	 de	 vermenging	 van	 beide	 skeletten	 is	 het	
mogelijk	 dat	 het	 hier	 gaat	 om	 een	 dubbele	 inhumatie	 in	 1	 kist.	 Opvallend	 bij	 dit	 graf	 is	 dat	 de	 afmetingen	 van	 beide	
skeletten	identiek	zijn.	Mogelijk	gaat	het	om	een	tweeling.		
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Figuur	159:	graf	O:	skelet	74	en	81	

4.4.4 Afwijkende	dubbele	inhumaties	

Graf	E,	zone	B	

Graf	E	heeft	samen	met	skelet	48,	27,	58	en	graf	H	een	noordzuid	oriëntatie.	Deze	skeletten	bevinden	zich	allen	op	1	lijn.	
Dit	wijst	mogelijk	op	de	gelijktijdige	op	kort	op	elkaar	volgende	inhumatie	van	deze	skeletten.	

De	resten	van	beide	skeletten	bevinden	zich	niet	boveneen	zoals	in	de	eerder	besproken	dubbele	inhumaties.	Skelet	23,	
een	 vrouw	 ouder	 dan	 22,	 bevindt	 zich	 op	 de	 buik	 met	 het	 hoofd	 in	 het	 zuiden.	 De	 linkerhand	 ligt	 onder	 de	 romp	
gevouwen.	Het	bovenlichaam	van	de	vrouw	vertoont	sporen	van	artrose.	Skelet	24,	opnieuw	een	vrouw	van	ouder	dan	
22,	ligt	deels	in	buiklig,	maar	vanaf	het	bekken	ligt	het	skelet	deels	op	de	rechterzijde	gedraaid.	Skelet	24	geeft	de	indruk	
van	op	skelet	23	te	liggen	ter	hoogte	van	de	rechterknie	en	het	rechteronderbeen.	Eerst	is	ervan	uitgegaan	dat	skelet	23	
en	24	gelijktijdig	zijn	begraven.	Maar	bij	demontage	van	de	skeletten	is	duidelijk	geworden	dat	skelet	24	ter	hoogte	van	
de	 knie	 skelet	 23	 oversnijdt.	 Door	 de	 intacte	 anatomische	 positie	 van	 de	 rechterhand	 en	 beide	 voeten	 is	 skelet	 24	
vermoedelijk	in	volle	grond	begraven.	De	positie	van	het	skelet	en	de	houding	van	het	hoofd	wijst	erop	dat	dit	skelet	met	
weinig	zorg	is	begraven.		

	

Figuur	160:	graf	H:	skelet	23	en	24	
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Figuur	161:	skelet	24	in	november	2010	

	

Graf	L,	zone	B	

Graf	L	bestaat	uit	resten	van	2	skeletten.	De	resten	van	skelet	64	vertonen	een	noordzuid	oriëntatie	waarbij	het	hoofd	
zich	in	het	noorden	bevindt.	Skelet	64	is	van	een	man	ouder	dan	22.	De	2	skeletten	maken	vermoedelijk	onderdeel	uit	van	
een	collectief	graf.	Dit	graf	is	echter	zwaar	verstoord	door	spoor	126	in	het	noorden	en	spoor	121.	Er	kan	bijgevolg	niet	
achterhaald	worden	hoeveel	individuen	oorspronkelijk	aanwezig	waren	in	het	graf.		

	

	

Figuur	162:	graf	L:	skelet	64	en	65	

De	volgende	paragraven	behandelen	de	gevonden	collectieve	graven.	Onder	collectieve	graven	worden	graven	verstaan	
die	 minimum	 3	 tot	 maximaal	 7	 individuen	 bevatten.	 In	 totaal	 zijn	 1	 drievoudige,	 2	 vijfvoudige,	 1	 zesvoudige	 en	 1	
zevenvoudige	 inhumaties	 geregistreerd.	 Het	 is	moeilijk	 te	 bepalen	 of	 de	 individuen	 in	 volle	 grond	 zijn	 begraven	 of	 in	
kisten.	De	aanwijzigheid	van	vele	nagels	pleit	in	het	voordeel	van	kistinhumatie.	De	positie	van	het	skeletmateriaal	wijst	in	
sommige	gevallen	eerder	op	inhumatie	in	volle	grond.	Een	verklaring	voor	de	aanwezigheid	van	nagels	kan	zijn	dat	er	op	
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de	bodem	een	houten	plank	werd	gelegd	waarop	de	 lijken	werden	gepositioneerd	en	dat	het	 graf	 bovenaan	opnieuw	
werd	afgedekt	met	houten	planken.		

4.4.5 Drievoudige	inhumatie	

Graf	H	

Graf	H	bestaat	uit	3	 inhumaties	die	 in	een	 smal	graf	 zijn	gelegd.	Het	graf	heeft	een	noord-zuid	oriëntatie	en	oversnijd	
spoor	 91.	 Het	 aardewerk	 uit	 spoor	 91	 is	 gedateerd	 in	 de	 15de	 en	 het	 begin	 van	 de	 16de	 eeuw.	 Skelet	 50,	 bevindt	 zich	
onderaan	de	grafkuil	en	ligt	op	de	rug	met	het	hoofd	naar	het	oosten	gedraaid.	Skelet	49	bevindt	zich	boven	op	skelet	50	
en	 is	op	de	buik	gelegd.	Deze	vreemde	positie	kan	voorlopig	niet	verklaard	worden.	Skelet	50	 is	mannelijk	en	skelet	49	
vrouwelijk	 en	 beide	 zijn	 gestorven	 tussen	 hun	 22	 en	 24ste	 levensjaar.	 Skelet	 51	 bevindt	 zich	 bovenaan	 het	 graf	 en	 is	
opnieuw	op	de	rug	begraven.	

	

Figuur	163:	graf	H:	skelet	49,	5O	en	51	

Deze	 3	 individuen	 zijn	 vermoedelijk	 in	 volle	 grond	 en	 op	 hetzelfde	 tijdstip	 begraven.	 Dit	 graf	 is	 zeer	 waarschijnlijk	
gelijktijdig,	of	 in	dezelfde	golf	van	pest	gegraven	als	graf	E,	 skelet	27	en	skelet	48.	Deze	graven	 liggen	mooi	 in	 lijn	met	
elkaar	met	 een	 noord-zuid	 oriëntatie.	 De	 graven	 die	 in	 2007	 zijn	 opgegraven	 sluiten	mogelijk	 ook	 aan	 bij	 deze	 groep,	
omdat	zij	dezelfde	oriëntatie	kennen	en	zich	dicht	bij	skelet	48	bevonden.		
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Figuur	164:	overzicht	skelet	48,	graf	E	en	H	

4.4.6 Vijfvoudige	inhumaties	

In	zone	B	bevinden	zich	dicht	bij	elkaar	2	vijfvoudige	inhumaties.	Het	verschil	tussen	beide	collectieve	graven	is	echter	dat	
het	bij	graf	K	waarschijnlijk	om	4	kistinhumaties	en	1	inhumatie	in	volle	grond	gaat,	en	dat	graf	F	bestaat	uit	5	individuen	
die	in	volle	grond	zijn	begraven.	

Graf	K	zone	B	

De	 skeletten	 in	 graf	 K	 kennen	 een	 zuidoost-noordwest	 oriëntatie,	 waar	 bij	 skelet	 33,	 68	 en	 69	 het	 hoofd	 naar	 het	
noordwesten	ligt,	en	bij	skelet	25	en	32	naar	het	zuidoosten.		

Zowel	 graf	 K	 en	 B	 zijn	 ingegraven	 in	 spoor	 91.	 De	 aflijning	 van	 de	 ovale	 grafkuil	 tekent	 zich	 duidelijk	 af	 in	 het	 vlak.	
Onderaan	de	kuil	bevinden	zich		skelet	33	en	69.	Skelet	33,	een	man	ouder	dan	22	jaar,	ligt	op	de	rug	begraven.	Het	skelet	
is	 verstoord	waardoor	 er	weinig	 anatomische	 verbanden	 zijn	 bewaard.	De	 aanwezigheid	 van	 nagels	 rondom	 skelet	 33	
wijzen	op	een	kistinhumatie.	 Skelet	69,	 een	kind	 tussen	de	2	en	3	 jaar,	 is	net	 ten	westen	van	 skelet	33	 in	 volle	 grond	
begraven.	Het	skelet	ligt	op	de	linkerzijde	gedraaid.	Beide	skeletten	raken	elkaar	niet.		
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Figuur	165:	graf	K:	skelet	33	en	69	

Boven	skelet	69	ligt	skelet	68.	Dit	is	opnieuw	een	kind	van	1	of	2	jaar.	De	positie	van	het	botmateriaal	en	de	aanwezigheid	
van	verschillende	nagels	rondom	het	skelet	wijzen	op	een	kistinhumatie.	Boven	skelet	33	ligt	skelet	32	een	man	van	22	
tot	25	 jaar.	Het	 skelet	 is	op	de	 rug	begraven	met	de	armen	over	het	abdomen.	De	wervelkolom	van	dit	 skelet	 is	 sterk	
afgeplat	wat	erop	wijst	dat	dit	individu	zware	arbeid	heeft	verricht.	De	aanwezigheid	van	vele	nagels	rondom	het	skelet	
wijzen	opnieuw	op	een	inhumatie	in	een	kist.	Op	het	skelet	zijn	de	resten	van	een	speld	gevonden.	Dit	object	was	echter	
zeer	slecht	en	fragmentarisch	bewaard.	

	

Figuur	166:	graf	K:	skelet	68	en	32	

Boven	skelet	32	en	25	ligt	ten	slotte	skelet	25,	een	man	ouder	dan	22	jaar.	Het	skelet	is	op	de	rug	begraven,	waarbij	het	
bekken	 en	 beide	 benen	 licht	 op	 rechterzijde	 zijn	 gedraaid.	 Beide	 armen	 liggen	 gekruist	 over	 het	 abdomen.	Het	 skelet	
heeft	 dezelfde	 oriëntatie	 als	 skelet	 32.	 De	 aanwezigheid	 van	 nagels	 rondom	 het	 skelet	 wijzen	 opnieuw	 op	 een	
kistinhumatie.	

	

	

Figuur	167:	graf	K:	skelet	25,	32		en	33	
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Graf	F	

Graf	 F	 is	 een	 kuil	 met	 een	 zuidoost-noordwest	 oriëntatie.	 De	 schedels	 van	 skelet	 66,	 39	 en	 38	 bevinden	 zich	 in	 het	
noordwesten	 terwijl	 deze	 van	 skelet	 55	 en	 56	 zich	 in	 het	 zuidoosten	 bevinden.	 De	 aflijning	 van	 de	 grafkuil	 is	minder	
zichtbaar	dan	bij	graf	K.		

	

Figuur	168:	graf	F:	skelet	55	en	39	

Onderaan	de	kuil	ligt	skelet	39	en	55.	Skelet	39,	een	adolescent	tussen	de	12	en	14,	valt	op	door	de	vreemde	positie	met	
opgetrokken	 knieën.	 Deze	 positie	 is	 mogelijk	 te	 verklaren	 aan	 de	 hand	 van	 de	 stadsrekening	 van	 1584	 waarin	 wordt	
vermeld	dat	de	lijken	in	de	stad	zijn	opgehaald	en	in	de	tuin	zijn	begraven	van	een	pesthuis.	Indien	SK	39	in	rigor	mortis	in	
deze	positie	is	gevonden	is	de	kans	groot	dat	het	zo	in	het	graf	is	geplaatst.	Ter	hoogte	van	het	rechter	onderbeen	van	SK	
39	 is	een	munt	gevonden.	Het	gaat	om	een	statenduit	die	geslagen	 is	Brabant-Antwerpen	onder	Philips	 II	 (1555-1598)	
tussen	1578	en	1580.	De	munt	is	slecht	bewaard,	maar	toch	zijn	dele	van	het	opschrift	en	het	wapenschrift	leesbaar.	

	

									 	
Figuur	169:	voorzijde	statenduit					 	 Figuur	170:	achterzijde	statenduit	

Op	de	 voorzijde	 zijn	 vage	 sporen	 van	 het	 Spaanse	wapenschild	 te	 zien	 en	 de	 letters	 ]DVX.BR[van	het	 omschrift.	Op	de	
keerzijde	is	een	gekroond	vuurijzer	met	de	ketting	van	het	Gulden	Vlies	op	een	stokkenkruis,	en	de	letters	]PAC[	]TIA[	van	
het	omschrift	 te	 zien56.	Aan	de	hand	 van	deze	 statenduit	 kan	1578	als	 terminus	post	quem	worden	aangenomen.	Het	

																																								 																												
	

	
56	De	determinatie	van	de	munten	gebeurde	door	Luk	Beeckmans.		
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einde	van	de	16de	eeuw,	meer	bepaald	1598,	geldt	als	terminus	ante	quem.	Deze	periode	komt	overeen	met	het	uittreksel	
in	de	stadsrekening.	

Skelet	55,	een	kind	jonger	dan	12,	 ligt	op	de	rug	net	naast	skelet	39.	De	anatomische	verbanden	zijn	vrij	goed	bewaard	
gebleven.	De	rechterhand	ligt	onder	de	onder	de	rechterheup.	De	linkerarm	en	hand	liggen	naast	het	lichaam.		

	

	
Figuur	171:	skelet	38,		39	en	55	

Skelet	38,	een	man	jonger	dan	40,	ligt	op	de	buik	boven	op	skelet	39	en	55.	Het	hoofd	rust	op	de	thorax	van	skelet	39	en	
de	handen	bevinden	zich	onder	het	lichaam	tussen	het	femur	van	skelet	55.	

Skelet	56,	een	kind	jonger	dan	12,	bevindt	zich	boven	skelet	38,	39	en	55.	Het	skelet	is	op	de	rug	begraven.	Net	tegen	het	
skelet	zijn	verschillende	nagels	op	te	merken.	Skelet	66,	opnieuw	een	kind	jonger	dan	12,	bevindt	zich	boven	op	skelet	39	
en	55,	in	ruglig.	De	voeten	van	het	skelet	zijn	gelegen	op	de	rechterschouder	van	skelet	55.	De	schedel	is	niet	aanwezig.	

Bij	 graf	 F	 zijn	 opvallend	 minder	 nagels	 aanwezig	 dan	 bij	 graf	 K.	 Enkel	 bij	 skelet	 56	 en	 66	 zijn	 verschillende	 nagels	
opgemerkt.	 Mogelijk	 zijn	 deze	 nagels	 afkomstig	 van	 houten	 planken	 waarmee	 het	 graf	 is	 afgedekt.	 Een	 andere	
mogelijkheid	is	dat	zowel	skelet	66	als	56	in	kisten	zijn	begraven	en	dat	skelet	38,	39	en	55	in	volle	grond	zijn	begraven.		

	

	

Figuur	172:	graf	F:	skelet	38,	39,	55,	56	en	66	
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4.4.7 Zesvoudige	inhumatie	

Graf	C	

Graf	C	kent	een	noord-zuid	oriëntatie	en	bevat	6	skeletten,	namelijk	skelet	10,	20,	21,	15,	36	en	37.	Bij	skelet	10,	20,	en	21	
bevindt	de	schedel	zich	in	het	zuiden,	terwijl	deze	bij	skelet	15,	36	en	37	in	het	noorden	ligt.	Het	is	zeer	waarschijnlijk	dat	
dit	collectief	graf	oorspronkelijk	meer	 individuen	bevatte	omdat	het	westelijke	deel	van	de	grafkuil	ernstig	 is	verstoord	
door	spoor	121.	Aan	de	hand	van	de	oriëntatie	en	positie	van	de	kuil	behoort	graf	C	vermoedelijk	tot	dezelfde	fase	als	
skelet	9,	skelet	16	en	graf	D.	en	mogelijk	ook	graf	L.	Er	is	geen	duidelijke	organisatie	op	te	merken	in	het	graf.	De	kuil	lijkt	
haastig	gevuld	want	skelet	15	en	21	zijn	zonder	de	nodige	zorg	of	respect	bijgezet.	.	

	
Figuur	173:	skelet	37	onderaan	graf	C	

Onderaan	 de	 kuil	 ligt	 skelet	 37,	 een	 kind	 jonger	 dan	 14.	 Het	 skelet	 is	 op	 de	 buik	 begraven.	 De	 patellas	 van	 skelet	 20	
bevinden	zich	op	het	bekken	van	skelet	37.	De	rechtervoet	van	skelet	21	bevindt	zich	op	de	thorax.	In	de	nabijheid	van	
het	skelet	 is	een	rechthoekige	plank	gevonden.	Mogelijk	 is	deze	plank	een	restant	van	een	kist.	Deze	plank	 is	de	enige	
houtvondst	in	relatie	met	de	skeletten	tijdens	het	hele	onderzoek.	Boven	op	skelet	37	ligt	skelet	15,	een	man	van	ouder	
dan	 22.	 Opvallend	 is	 de	 gedraaide	 houding	 van	 de	 halswervels	 en	 de	 schedel.	 Ondanks	 de	 vreemde	 houding	 is	 het	
anatomisch	verband	bewaard.	De	tanden	van	dit	individu	vertonen	sterke	slijtagesporen.	Skelet	15	ligt	gedeeltelijk	onder	
skelet	20,	21	en	36.	Skelet	20,	is	vrouwelijk	en	tussen	21	en	26	ligt	op	de	buik	deels	boven	skelet	15.	Skelet	21,	een	kind	
jonger	dan	12,	ligt	op	de	buik	op	skelet	20	en	15	en	onder	skelet	10	en	36.	Opvallend	is	de	positie	van	het	linkerbeen.	Het	
skelet	 is	 opnieuw	 zonder	 de	nodige	 zorg	 bijgezet.	 Ter	 hoogte	 van	het	 hoofd,	 schouders,	 bekken	 en	 voeten	 zijn	 nagels	
verzameld.	De	positie	van	het	skelet	sluit	echter	een	kistinhumatie	uit.	Hier	is	het	opnieuw	mogelijk	dat	het	skelet	aan	de	
bovenzijde	 is	afgedekt	met	een	houten	plank.	Skelet	10	 ligt	op	de	 linkerzijde	gedraaid	op	en	tegen	skelet	20	en	op	het	
linkerbeen	van	skelet	21.	Het	skelet	 ligt	net	ten	westen	van	skelet	9,	een	enkelvoudige	kistinhumatie.	Omdat	dit	skelet	
eind	2010	 is	 opgegraven	 is	 het	 geslacht	 en	de	 leeftijd	 niet	 bepaald.	Het	 laatste	 skelet	 uit	 graf	 C	 is	 skelet	 36,	 een	 kind	
jonger	dan	12.	Het	skelet	ligt	op	de	rug	en	is	er	verstoord	door	spoor	121.	In	het	zuiden	ligt	het	op	skelet	15	en	21.		
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.		

	
Figuur	174:	graf	C:	skelet	10,	15,	20	en	21	

	

	
Figuur	175:	graf	C:	skelet	15,	20,	21,	36,	37	
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Figuur	176:	spoor	121	verstoort	het	grafveld	

	

	

4.4.8 Zevenvoudige	inhumatie	

Graf	J	

Graf	J	bevat	7	skeletten,	namelijk	skelet	59,	61,	62,	63,	79,	80	en	87,	en	bevindt	zich	in	spoor	92,	een	grote	afvalkuil.	De	
grafkuil	kent	een	noordwest-zuidoost	oriëntatie,	waarbij	de	schedels	van	skelet	80	en	79	zich	in	het	zuidoosten	bevinden	
en	 deze	 van	 skelet	 59,	 61,	 62,	 63	 en	 87	 in	 het	 noordwesten.	 Het	 aardewerk	 dat	 zich	 in	 de	 grote	 afvalkuil	 bevindt	 is	
gedateerd	in	de	late	15de	eeuw	en	het	begin	van	de	16de	eeuw.,	wat	zorgt	voor	een		terminus	post	quem	vanaf	het	midden	
van	de	16de	eeuw.		

	 	

Figuur	177:	graf	J:	skelet	63	en	87	



	

	

156	

Onderaan	de	grafkuil	ligt	skelet	87,	een	kind	ouder	dan	12.	Het	skelet	is	vrij	intact	en	ligt	op	de	linkerzijde	met	de	handen	
ter	hoogte	van	het	bekken.	De	rechtervoet	is	in	volledig	anatomisch	verband	bewaard.	De	linkerarm	van	skelet	63	ligt	op	
de	linker	femur	van	skelet	87.	Skelet	63	is	een	man	tussen	18	en	22,	en	ligt	op	de	buik	met	het	gezicht	op	de	bodem	en	
met	de	armen	onder	de	thorax.	Het	bekken	en	de	benen	liggen	naar	het	noorden	gedraaid.	Skelet	62,	een	man	tussen	15	
en	17,	ligt	boven	skelet	63	en	87	en	onder	skelet	62	en	80.Het	skelet	is	verstoord	ter	hoogte	van	de	schedel,	de	thorax	en	
de	 rechterarm	 ontbreekt.	 Het	 onderlichaam	 is	 beter	 bewaard.	 De	 knieën	 liggen	 tegen	 elkaar	 en	 beide	 patellas	 zijn	
aanwezig.	De	linkervoet	is	in	anatomisch	verband	bewaard.	Gedeeltelijk	boven		skelet	62	ligt	skelet	62,een	adolescent	op	
het	einde	van	de	maturatie.	Het	skelet	ligt,	net	zoals	skelet	87	op	de	linkerzijde,	maar	is	minder	goed	bewaard	dan	skelet	
63	en	87.		

	

Figuur	178:	graf	J:	skelet	80,	63,	62	en	61	

Skelet	80,	een	adolescent	tussen	15	en	17,	 ligt	grotendeels	op	skelet	61	en	deels	op	skelet	62.	Het	skelet	ligt	op	de	rug	
met	de	linkerarm	over	het	abdomen.	De	rechterarm	is	verstoord	waardoor	de	humerus	is	verdraaid	naar	het	noorden	en	
de	schedel	achteruit	is	gekanteld.	Resten	van	beide	voeten	zijn	aanwezig	op	de	thorax	van	skelet	62.	

	

Figuur	179:	graf	J:	skelet	59,	61,	62,	63,	79,	80	en	87	

Bovenaan	het	graf	liggen	skelet	59	en	79.	Skelet	59	is	een	adolescent	en	skelet	79	is	van	een	volwassen	man.	Skelet	59	is	
erg	verstoord	en	hierdoor	zijn	weinig	anatomische	verbanden	bewaard.	Skelet	59	ligt	boven	skelet	61	en	80.	Skelet	79	ligt	
op	skelet	80,	62	en	63.		
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Rond	de	skeletten	zijn	verschillende	nagels	verzameld.	Het	is	dus	mogelijk	dat	enkele	van	deze	skeletten	in	een	kist	zijn	
begraven.	 De	 positie	 van	 het	 skeletmateriaal	 ten	 opzichte	 van	 elkaar	 spreek	 dit	 echter	 tegen	 en	wijst	 eerder	 op	 een	
inhumatie	in	volle	grond.		
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4.5 Fasering	in	het	grafveld	

Het	 ontbreken	 van	 een	 eenduidige	 organisatie	 van	 de	 begraafplaats	 van	 Maria	 Troon	 toont	 aan	 dat	 we	 in	 de	
kloostertuin	 van	Maria	 Troon	 te	maken	hebben	met	een	noodbegraafplaats	die	 is	 aangelegd	 in	 een	periode	 van	
crisis.	

De	historische	bronnen	vertellen	dat	het	voormalige	Birgitinessenklooster	van	1579	tot	1584	in	gebruik	is	geweest	
als	 pesthuis.	 Het	 aantal	 lichamen	 dat	 is	 begraven	 in	 de	 tuin	 kan	 niet	 achterhaald	worden.	 Aan	 de	 hand	 van	 de	
stadrekening	van	1584	kan	besloten	worden	dat	er	minste	sprake	is	van	120	inhumaties.	We	moeten	er	echter	ook	
rekening	 mee	 houden	 dat	 indien	 de	 verlaten	 kloostergebouwen	 al	 van	 in	 1579	 dienst	 doen	 als	 pesthuis	 er	
waarschijnlijk	sprake	is	van	een	hoger	aantal	inhumaties.	

Omdat	er	zich	verschillende	skeletten	langsheen	de	putwand	bevinden,	in	het	noorden	SK	42	en	78	en	in	zuiden	B	SK	27,	
58,	AO1,	47	en	SK53,	kan	worden	aangenomen	dat	een	deel	van	de	begraafplaats	zich	buiten	de	putwand	bevindt.	De	
aanwezigheid	van	11	skeletten	 in	proefsleuf	XIV	 tijdens	het	vooronderzoek	 is	hier	een	direct	bewijs	voor.	 Er	moet	ook	
rekening	gehouden	worden	met	de	verstoringen	van	spoor	121,	126	en	127.	Deze	factoren	maken	het	onmogelijk	om	een	
totaalbeeld	 te	 vormen	 van	 de	 noodbegraafplaats.	 Het	 is	 hierdoor	 moeilijk	 om	 een	 fasering	 op	 te	 stellen	 die	 goed	 is	
onderbouwd.	

Aan	 de	 hand	 van	 een	 Harris	 matrix	 is	 in	 eerste	 instantie	 getracht	 inzichten	 te	 verkrijgen	 in	 de	 gelaagdheid	 van	 de	
begraafplaats.	Uit	 de	matrix	 kan	 besloten	worden	dat	 het	 overgrote	 deel	 van	de	 skeletten	 zijn	 ingegraven	 in	 dezelfde	
laag..	Wanneer	er	naar	het	grondplan	wordt	gekeken	kunnen	 toch	enkele	algemene	vaststellingen	worden	gedaan.	De	
groepering	 en	 oriëntatie	 van	 de	 graven	 kunnen	 een	 aanwijzing	 zijn	 voor	 een	 bepaalde	 fasering.	Wanneer	 we	 in	 acht	
nemen	dat	de	pest	niet	continu	aanwezig	 is,	maar	wel	gedurende	enkele	maanden	actief	kan	zijn	om	vervolgens	weer	
enkele	 maanden	 te	 verdwijnen,	 kan	 deze	 fasering	 worden	 verklaard.	 Het	 ophalen	 en	 begraven	 van	 lichamen	 zal	
waarschijnlijk	ook	niet	altijd	door	dezelfde	personen	zijn	uitgevoerd.	Deze	argumenten	samen	met	de	woelige	historische	
situatie	zal	verder	hebben	bijgedragen	tot	het	ontbreken	van	een	eenduidige	organisatie	van	de	begraafplaats.		

Op	het	grondplan	kan	in	het	noorden	van	zone	D	een	cluster	graven	met	een	zelfde	oriëntatie	worden	opgemerkt,	
namelijk,	graf	G,	SK84,	45,	78	en	SK42.	Wat	opvalt,	 is	dat	de	graven	allemaal	de	 traditionele	westoost	oriëntatie	
hebben.	Wanneer	we	deze	cluster	vergelijken	met	de	rest	van	de	begraafplaats	kan	worden	vastgesteld	dat	deze	
graven	 verder	 uit	 elkaar	 zijn	 gelegen.	 De	 mogelijkheid	 bestaat	 dat	 er	 zich	 ten	 noorden	 van	 de	 put	 nog	 graven	
bevinden	 die	 tot	 deze	 cluster	 behoren.	 Wat	 ook	 opvalt,	 is	 dat	 het	 uitgezonderd	 graf	 G	 het	 telkens	 gaat	 over	
enkelvoudige	graven.	Een	laatste	vaststelling	is	dat	deze	graven	zich	het	verst	van	de	eigenlijke	kloostergebouwen	
bevinden.	De	vraag	dringt	zich	dan	ook	op	of	we	hier	te	maken	hebben	met	de	eerste	fase	van	het	grafveld?	Was	er	op	
dit	tijdstip	nog	voldoende	tijd	en	personeel	om	de	doden	een	traditionele	begrafenis	te	geven?	De	neiging	om	de	doden,	
en	zeker	pestlijders,	zo	ver	mogelijk	van	de	woongedeelten	te	verwijderen	lijkt	alleszins	een	logische	redenering.	

Net	ten	zuiden	van	de	eerste	cluster	bevindt	er	zich	een	groep	skeletten,	SK	7,	graf	P	en	SK	75.	Deze	skeletten	kennen	
allen	 een	 noordzuid	 oriëntatie.	 Uitgezonderd	 graf	 P	 gaat	 het	 opnieuw	 om	 enkelvoudige	 inhumaties.	 In	 het	 oosten	
bevinden	zich	verstoorde	resten	van	SK76,	77	en	SK82.	Mogelijk	behoren	zij	ook	tot	dezelfde	cluster.	Wat	opvalt,	is	dat	de	
graven	zich	veel	dichter	bij	elkaar	bevinden	dat	deze	in	de	vorige	cluster.		

Een	derde	groep	 skeletten	bevat	SK	27,	58,	graf	E,	 graf	H	en	mogelijk	ook	SK71	en	SK72.	Deze	 skeletten	kennen	
opnieuw	een	noordzuid	oriëntatie.	Al	deze	skeletten	liggen	in	lijn	met	elkaar	wat	doet	vermoeden	dat	ze	gelijktijdig	
of	kort	na	elkaar	zijn	begraven.	Deze	cluster	bevat	echter	2	verschillende	fasen.	SK	27	oversnijdt	SK	58.	SK23	wordt	
oversneden	door	SK	24.	Door	deze	2	oversnijdingen	kan	worden	aangetoond	dat	deze	zone	in	de	tuin	tweemaal	is	
aangesneden	 voor	 begraving	 gedurende	 de	 5	 jaar	 dat	 het	 klooster	 in	 gebruik	 is	 als	 pesthuis.	Opvallend	 bij	 deze	
cluster	 is	 dat	 de	 graven	 parallel	 zijn	 aangelegd	 met	 spoor	 57.	 In	 de	 gracht	 zelf	 zijn	 geen	 menselijke	 resten	
opgemerkt.	Mogelijk	vormt	deze	gracht	de	grens	van	het	grafveld.	

Wanneer	we	naar	zone	C	kijken,	 langs	de	andere	zijde	van	spoor	57,	valt	onmiddellijk	op	dat	er	zich	in	deze	zone	
bijzonder	weinig	menselijke	resten	bevinden.	Opmerkelijk	is	dat	de	verschillende	skeletten,	uitgezonderd	SK	47	en	
53,	hier	ver	van	elkaar	verwijderd	zijn	en	bijgevolg	geen	onderlinge	verbanden	vertonen.	De	vraag	dringt	zich	dan	
ook	op	of	deze	inhumaties	tot	het	grafveld	behoren	of	dat	ze	stammen	uit	een	vroegere	of	 latere	periode.	Tegen	
het	 zuidprofiel	 bevinden	 zich	 skeletten	 47	 en	 53.	 Deze	 graven	 bevinden	 zich	 boven	 op	 elkaar,	 maar	 worden	
gescheiden	door	een	laag	aarde.	Hierdoor	worden	ze	niet	geïnterpreteerd	als	collectief	graf	zoals	 in	zone	B	en	D.	
Opmerkelijk	 bij	 deze	 2	 kistbegraving	 is	 dat	 de	 lichamen	 telkens	 zijn	 bijgezet	 in	 zeer	 smalle	 kisten.	 In	 de	
noordwestelijke	hoek	bevindt	zich	SK	54.	De	lager	gelegen	positie	ten	opzichte	van	het	grafveld	en	de	skeletten	in	
zone	C	 is	een	indicatie	dat	dit	skelet	mogelijk	niet	tot	het	grafveld	behoort.	Over	skelet	46	en	AO3	kan	ten	slotte	
weinig	concreet	worden	gezegd	omdat	het	steeds	gaat	over	zwaar	verstoorde	menselijke	resten.		
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Centraal	in	zone	B	is	een	grote	concentratie	graven	te	zien.	Aan	de	hand	van	de	oriëntatie	van	de	graven	kan	mogelijk	en	
onderscheidt	gemaakt	worden	in	3	groepen.	Een	eerste	groep	bevat	graf	F,	O,	K,	B	en	A.	Opvallend	is	dat	het	hier	steeds	
om	collectieve	graven	gaat	met	dezelfde	noordwest-zuidoost	oriëntatie.	In	totaal	bevat	deze	groep	16	individuen.		

Belangrijk	om	te	vermelden	is	dat	zich	op	een	dieper	niveau	zich	nog	menselijke	resten	bevinden.	Zo	bevindt	er	zich	deels	
onder	 graf	 A	 het	 skelet	 11	 en	 de	 resten	 van	 een	 voet	 in	 anatomisch	 verband.	 De	 aanwezigheid	 van	 deze	 resten	
suggereren	een	tweede	funerair	niveau.		

Een	 tweede	 groep	 bevat	 graf	 C,	 D,	 SK	 16	 en	 SK	 9.	 Deze	 graven	 kennen	 allen	 een	 noordzuid	 of	 zuidnoord	 oriëntatie.	
Mogelijk	 horen	 hier	 ook	 de	 collectieve	 graven	 N	 en	 L	 bij,	maar	 door	 de	 verstoring	 van	 spoor	 121	 kan	 de	 relatie	 niet	
worden	aangetoond.	In	totaal	bevat	deze	cluster	14	individuen,	maar	oorspronkelijk	zullen	er	meer	individuen	aanwezig	
zijn	geweest.		

De	derde	en	laatste	groep	bestaat	uit	graf	M,	Q,	I,	skeletten	5,	19,	31	en	mogelijk	ook	skeletten	60,	3	en	8.	Deze	cluster	
bevat	13	individuen.	Deze	graven	kennen	allen	een	zuidwest	en-	noordoost	oriëntatie.	

	

Wanneer	alle	vaststelling	samen	worden	genomen	kunnen	enkele	conclusies	worden	geformuleerd.	De	situatie	in	
de	kloostertuin	van	Marie	Troon	wijkt	sterk	af	van	de	organisatie	van	een	regulier	kerkhof.	Een	traditioneel	kerkhof	
is	doorgaans	opgebouwd	uit	verschillende	funeraire	niveaus.	Bij	Maria	Troon	zijn	er	slechts	enkele	graven	gekend	
die	mogelijk	kunnen	worden	toegeschreven	aan	een	tweede	funerair	niveau.	Zo	behoren	SK	11	en	de	restant	van	
een	voet	 in	anatomisch	verband	mogelijk	 tot	een	ouder	niveau.	Hetzelfde	geldt	voor	SK	58	en	SK	23	die	worden	
oversneden	door	 andere	 inhumaties.	Wanneer	we	 kijken	naar	de	 collectieve	 graven	 kan	worden	 vastgesteld	dat	
wanneer	 een	 grafkuil	 is	 gegraven	 deze	 in	 een	 zeer	 korte	 periode	 is	 opgevuld	 en	 weer	 afgedekt.	 Omdat	 enkele	
inhumaties	worden	 oversneden	wordt	 duidelijk	 dat	 de	 graven	 niet	 allemaal	 tegelijk	 zijn	 gegraven,	maar	 dat	 het	
grafveld	 gedurende	 enkele	 jaren	 in	 gebruik	 is	 geweest.	 Ook	 de	 verschillende	 clusters	met	 een	 zelfde	 oriëntatie	
wijzen	naar	verschillende	fasen	van	begraven.	Wanneer	we	de	vaststellingen	uit	de	historische	bronnen	aan	deze	
vaststellingen	 op	 het	 terrein	 toetsen	 wordt	 duidelijk	 dat	 het	 grafveld	 inderdaad	 in	 gebruik	 kan	 zijn	 geweest	
gedurende	5	jaar,	namelijk	tussen	1579	en	1594.		

Ten	slotte	moet	worden	opgemerkt	dat	alle	skeletten,	uitgezonderd	skelet	54,	zich	vrij	hoog	ten	opzichte	van	het	huidige	
maaiveld	 bevinden.	 Dit	 kan	 een	 aanwijzing	 zijn	 dat	 de	 grafkuilen	 vlug	 en	minder	 diep	 zijn	 aangelegd	 dan	 traditionele	
grafkuilen.	Een	andere	mogelijkheid	 is	dat	het	 terrein	 in	de	19de	eeuw	deels	 is	afgegraven	om	het	dak	van	het	bomvrij	
arsenaal	van	aarde	te	voorzien.		
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5 Bespreking	 van	 eerste	 antropologische	 resultaten	 (Mikaël	 Rousic	
en	Antony	Colombo)	

In	 dit	 hoofdstuk	 worden	 de	 belangrijkste	 resultaten	 van	 het	 eerste	 antropologisch	 onderzoek	 op	 het	 veld	
beschreven.		

De	registratie	van	de	skeletten	en	hun	demontage	hebben	ervoor	gezorgd	dat	we	biologische	informatie	kunnen	vergaren	
met	als	doel	op	het	einde	van	dit	archeologisch	onderzoek	een	nauwkeurig	beeld	te	krijgen	van	de	rekrutering57	van	de	
individuen	 die	 op	 deze	 begraafplaats	 zijn	 begraven.	 Dit	moet	 toelaten	 antwoorden	 te	 formuleren	 op	 een	 deel	 van	 de	
problematiek	en	het	antropologisch	onderzoek	dat	nog	zal	volgen,	te	sturen.		
	
De	 schatting	 van	 de	 leeftijd	 bij	 overlijden	 van	 de	 onvolwassenen	 gebeurt	 aan	 de	 hand	 van	 de	 evolutie	 van	 het	 gebit	
(Moorrees	et	al.	1963a,	1963b).	Voor	de	kinderen	en/of	de	perinatale	subjecten	gebeurt	dit	via	de	lengte	van	de	lange	
beenderen	(Scheuer	et	Black	2000)	van	zodra	gebitgegevens	ontbreken.	De	leeftijd	wordt		en	ten	slotte	aan	de	hand	van	
de	 evolutie	 van	 de	 beenderen	 bepaald	 voor	 adolescenten	 en	 jongvolwassenen58	 (Coqueugniot	 et	 Weaver	 2007,	
Coqueugniot	et	al.	2010).	De	leeftijd	bij	overlijden	van	de	volwassen	subjecten	is	soms	bepaald	door	de	verandering	van	
het	oppervlak	van	het	sacro-iliacale	bekkengebied	van	het	coccygeaal	bot	(Schmitt	2005).		
	
De	onvolwassen	subjecten	zijn	gegroepeerd	in	leeftijdsklassen	per	vijf	jaar	(klassen	[5-9],	[10-14]	en	[15-19]	jaar),	met	als	
uitzondering	 van	 de	 twee	 eerste	 klassen	 ([0]	 en	 [1-4]	 jaar).	 Dit	 staat	 toe	 het	 overlijdensschema	 van	 de	 begraven	
onvolwassen	 subjecten	 te	 vergelijken	met	 een	pre-jenneriense59	 populatie	 aan	 de	 hand	 van	 tabel-types	 van	 overlijden	
zoals	die	van	S.	Ledermann60	(Ledermann	1969).		
	
Geslachtsbepaling	is	toegepast	op	de	volgroeide	subjecten,	dit	is	onmogelijk	toe	te	passen	op	basis	van	beenderen	voor	
niet-volgroeide	 individuen	 (Majó	 et	 al.	 1993,	 Adalian	 2001).	 Een	 morfoscopische	 methode,	 op	 het	 terrein	 snel	
toepasbaar,	is	gebruikt	(Bruzek	2002)	ondanks	het	feit	dat	er	een	grondigere	methode	bestaat.	Deze	methode	zal	worden	
toegepast	bij	een	grondigere	analyse	in	het	laboratorium61.		

																																								 																												
	

	
57	 De	 samenstelling	 van	 de	 biologisch	 bestudeerde	 staal	 qua	 leeftijd	 en	 geslacht.	 Term	 voorgesteld	 door	 C.	 Masset	
(Masset	1987).	
58	 De	 jong-volwassenen	 zijn	 de	 individuen	waarvan	 het	 skelet	 zijn	 volwassen	 lengte	 heeft	 bereikt,	waarvan	 de	 tanden	
volgroeid	zijn,	maar	waarvan	enkele	secundaire	evoluties	van	het	menselijk	skelet	zijn	voltooid	(crista	ilicia	en	extremetas	
sternalis	claviculares)	
59	 Vernoemd	 naar	 Jenner	 die	 in	 1796	 inenting	 tegen	 pokken	 ontwikkelde.	 Enkele	 studies	 hebben	 aangetoond	 dat	 er	
mortaliteitsschema	 bestaat	 voor	 de	 samenlevingen	 die	 geen	 toegang	 hadden	 tot	 het	 vaccin,	 met	 een	 maximum	 aan	
overlijden	voor	de	leeftijd	van	5	jaar	en	een	minimum	tussen	de	10	en	14	jaar.	(Masset	1987,	Sellier	1996).	Ze	worden	
ook	 beschouwd	 als	 natuurlijk	 of	 archaïsch.	 Voor	 enkele	 voorbeelden	 kan	 de	 lezer	 zich	 bijvoorbeeld	 richten	 tot	 enkele	
studies	van	D.	Castex.	(Castex	1994,	Castex	et	Cartron	2007).	
60	 Deze	 tabellen	 worden	 over	 het	 algemeen	 gekozen	 omdat	 ze	 een	 groot	 aantal	 voordelen	 vertonen,	 waarvan	 de	
belangrijkste	dat	elk	quotiënt	onafhankelijk	werd	berekend	en	dat	ze	toestaan	intervallen	met	een	waarschijnlijkheid	van	
95%	 te	 berekenen.	 Daarbij	 zijn	 ze	 opgemaakt	 op	 basis	 van	 een	 groot	 aantal	 historische	 populaties	met	 verschillende	
socio-economische	omstandigheden.		
61	Het	gaat	om	een	morfometrische	methode	gebaseerd	op	de	principes	van	waarschijnlijheid	a	posteriori	(Murail	et	al.	
2005).	
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5.1 Staalname	voor	de	bacteriële	DNA-analyses	en	voor	C14-datering	
	

Een	bacterieel	DNA-onderzoek	zal	de	aanwezigheid	van	de	bacillus	Yersinia	pestis62	kunnen	bevestigen	als	oorzaak	van	de	
ziekte.	Daarom	zijn	meerdere	stalen	genomen	van	de	tanden	van	verschillende	individuen	uit	collectieve	graven	(graven	
H	en	F).	Er	is	geopteerd	voor	tanden	die	nog	vergroeid	zitten	in	het	kaakbeen	om	zo	de	bewaring	ven	het	DNA-materiaal	
zoveel	 mogelijk	 te	 garanderen.	 De	 staalname	 is	 gebeurd	 met	 handschoenen	 en	 maskers	 en	 de	 stalen	 zijn	 in	 dubbel	
steriele	zakjes	verpakt.		

Een	absolute	datering	zal	worden	toegepast	op	vier	stalen	(SK	25,	SK	54,	SK	67,	SK	84).	De	stalen	zullen	een	datering	van	
het	 grafveld	weergeven	en	kunnen	aantonen	hoe	 lang	de	begraafplaats	 in	 gebruik	 is	 geweest.	 	Het	 is	om	deze	 laatste	
reden	dat	SK	54	gekozen	is.	Het	skelet	bevindt	zich	duidelijk	lager	dan	het	algemene	funeraire	niveau	van	de	opgraving.	
Een	absolute	datering	zal	bepalen	of	het	skelet	uit	dezelfde	periode	stamt	of	niet.	Daarom	zijn	ook	stalen	genomen	van	
enkelvoudige	 als	 collectieve	 inhumaties,	 zodat	 kan	 bepaald	worden	 of	 ze	 begraven	 zijn	met	 eventuele	 chronologische	
verschillen	of	niet.		

5.2 	Resultaten	van	het	eerste	biologisch	onderzoek	
	

5.2.1 Algemene	biologische	gegevens	

	

Tijdens	 de	 opgravingen	 van	 november	 2010	 en	 maart	 2011	 zijn	 79	 individuen	 opgegraven.	 Bij	 dit	 aantal	 moeten	 de	
individuen	 van	 de	 opgraving	 van	 2007	 toegevoegd	 worden.	 Met	 als	 gevolg	 dat	 90	 individuen	 zijn	 gevonden	 van	 de	
verwachte	120	volgens	de	schriftelijke	bron.	Er	zijn	geen	biologische	gegevens	beschikbaar	van	de	skeletten	die	tijdens	
het	vooronderzoek	zijn	opgegraven.		

Dankzij	de	informatie	die	op	het	terrein	verzameld	is,	zijn	we	in	staat	een	eerste	biologische	balans	op	te	maken	van	de	
individuen	die	zijn	opgegraven	in	2010	en	2011.	Deze	resultaten	zijn	slechts	een	aanzet	en	kunnen	in	de	toekomst,	als	er	
grondiger	onderzoek	gevoerd	wordt,	worden	tegengesproken.	We	stellen	in	eerste	plaats	de	algemene	resultaten	van	de	
opgraving	 van	 2011	 voor,	 daarna	 van	 de	 twee	 opgravingen	 van	 2010	 en	 2011.	 Vervolgens	 stellen	 we	 een	 eerste	
onderzoek	van	de	rekrutering	voor.		

5.2.2 Opgraving	van	maart	2011	

	

5.2.2.1 Leeftijd	bij	overlijden:		

	 	

65	 individuen	 zijn	 opgegraven	 tijdens	 dit	 onderzoek.	 Van	 deze	 zijn	 28	 volwassen,	 33	 onvolwassen	 en	 4	 volwassen	 of	
onvolwassen.		

28	volwassenen	 43%	 leeftijdsklasse	 Aantal	
individuen	

Verhouding	
volwassenen	

Verhouding	
van	de	hele	
populatie	

	 	 [20-29]	 8	 29%	 12%	

	 	 [>30]	 1	 4%	 2%	

	 	 [<40]	 1	 4%	 2%	

																																								 																												
	

	
62	Bacterie	verantwoordelijk	voor	twee	historische	pestepidemieën	(Drancourt	2007).	
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	 	 [>50]	 1	 4%	 2%	

	 	 adulte	 17	 61%	 26%	

	 	 	 	 	 	

33	onvolwassenen	 51%	 leeftijdsklasse	 Aantal	
individuen	

Verhouding	
onvolwassenen	

Verhouding	
van	de	hele	
populatie	

	 	 perinataal	 1	 3%	 2%	

	 	 [0]	 0	 0%	 0%	

	 	 [1-4]	 3	 9%	 5%	

	 	 [5-9]	 1	 3%	 2%	

	 	 [5-9]/[10-14]	 3	 9%	 5%	

	 	 <12	 8	 24%	 12%	

	 	 <14	 1	 3%	 2%	

	 	 [10-14]	 6	 18%	 9%	

	 	 [10-14]/[15-19]	 3	 9%	 5%	

	 	 [15-19]	 6	 18%	 9%	

	 	 adolescenten	 1	 3%	 2%	

	 	 	 	 	 	

4	onvolwassenen-
volwassenen	 6%	 [15-19]/[20-29]	 2	 50%	 3%	

	 	 andere	 2	 50%	 3%	

Figuur	180:	overzicht	leeftijd	bij	overlijden		

	

5.2.2.2 Geslachtsbepaling:		

	

In	 totaal	 zijn	31	 individuen63	onderzocht	en	 is	hun	geslacht	bepaald	 (tabel	 II),	waarvan	81%	volwassenen	 zijn.	Dit	 is	 in	
relatie	 te	 brengen	 tot	 de	 goede	 bewaring	 van	 de	 skeletten.	 Na	 de	 toepassing	 van	 DSP64	 (Murail	 et	 al.	 2005)	 in	 het	
laboratorium	kunnen	de	resultaten	verfijnd	worden.		

Sexe	M	 %	adultes	 Masculinité	(%)	 Sexe	F	 %	adultes	 Sexe	I	 %	adultes	 adultes	sexués	(%)	

15	 48,3	 60	 10	 32,3	 6	 19,3	 80,6	

Figuur	181:	verdeling	van	volwassenen	per	geslacht	

Figuur	182:	verdeling	leeftijd	bij	overlijden	2010-2011	

																																								 																												
	

	
63	 Drie	 onvolwassen	 individuen	 waarvan	 de	 crista	 iliaci	 als	 volgroeid	 wordt	 beschouwd,	 worden	 in	 deze	 analyse	 ook	
meegerekend.	
64	DSP	:	Diagnose	Sexuelle	Probabiliste.	
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5.2.3 Opgraving	van	2010-2011:	

5.2.3.1 Leeftijd	bij	overlijden:		

Als	 men	 de	 individuen	 van	 beide	 opgravingen	 samenvoegt,	 is	 de	 verhouding	 tussen	 volwassenen	 en	 onvolwassenen	
dezelfde	(tabel	III).	Het	is	bijgevolg	mogelijk	dat	de	staal	vrij	homogeen	is.		

31	volwassenen	 39%	 leeftijdsklasse	 Aantal	
individuen	

Verhouding	
volwassenen	

In	verhouding	tot	
de	hele	populatie	

	 	 [20-29]	 8	 26%	 10%	

	 	 [>30]	 1	 3%	 1%	

	 	 [<40]	 1	 3%	 1%	

	 	 [>50]	 1	 3%	 1%	

	 	 volwassen	 20	 65%	 25%	

	 	 	 	 	 	

39	onvolwassenen	 49%	 leeftijdsklasse	 Aantal	
individuen	

Verhouding	
onvolwassenen	

In	verhouding	tot	
de	hele	populatie	

	 	 perinataal	 1	 3%	 1%	

	 	 [0]	 0	 0%	 0%	

	 	 [1-4]	 3	 8%	 4%	

	 	 [5-9]	 1	 3%	 1%	

	 	 [5-9]/[10-14]	 3	 8%	 4%	

	 	 <12	 8	 21%	 10%	

	 	 <14	 1	 3%	 1%	

	 	 [10-14]	 6	 15%	 8%	

	 	 [10-14]/[15-19]	 3	 8%	 4%	

	 	 [15-19]	 6	 15%	 8%	

	 	 onvolwassenen	 6	 15%	 8%	

	 	 adolescenten	 1	 3%	 1%	

	 	 	 	 	 	

9	
onvolwassen/volwassen	 11%	 [15-19]/[20-29]	 2	 25%	 3%	

	 	 andere	 7	 88%	 9%	

Figuur	183:	verdeling	in	leeftijdsgroepen	2010-2011	

	

5.2.3.2 Geslachtsbepaling:	

Tijdens	 de	 opgraving	 van	 2010	 is	 geen	 enkele	 waarneming	 gebeurd	 waardoor	men	 een	 geslachtsanalyse	 zou	 kunnen	
toepassen	(is	wel	mogelijk	bij	grondigere	studie)		

→	Sex-ratio	en	profiel	van	overlijden	

Ten	 einde	 te	 bepalen	 of	 de	 rekrutering	 van	 de	 bestudeerde	 populatie	 natuurlijk	 is	 of	 het	 in	 tegenstelling	
onregelmatigheden	 vertoont,	 worden	 de	 verworven	 gegevens	 vergeleken	 met	 de	 tabel-typen	 van	 S.	 Ledermann	
(Ledermann	1969).	
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→	Mannelijkheid	en	geslachtsverdeling	

De	mannelijkheid65	van	een	staal	staat	toe	te	bepalen	of	de	geslachtsverdeling	van	de	staal	natuurlijk	is	of	niet.	Of	de	drie	
onvolwassen	 individuen	 worden	 meegerekend	 of	 niet,	 de	 verhouding	 is	 59-60%.	 Met	 een	 waarde	 van	 60%,	 is	 de	
verhouding	mannen	evenredig	aan	een	natuurlijke	populatie66.	

→	Verdeling	van	de	populatie	per	leeftijd	

Onvolwassen	subjecten	

In	het	volgend	onderdeel,	hebben	we	besloten	rekening	te	houden	met	de	individuen	opgegraven	in	2010	en	2011.	Van	
73	subjecten	is	gekend	dat	het	om	onvolwassenen	of	volwassen	subjecten	gaat67.		

De	berekening	van	het	sterftequotiënt68	op	20	 jaar	 (20q0)	 laat	 toe	te	bepalen	of	de	rekrutering	van	de	onvolwassenen	
natuurlijk	 is	 of	 niet,	 door	 de	 gegevens	 te	 vergelijken	met	 de	 gegevens	 van	 S.	 Ledermann	 (Ledermann	 1969).	 Voor	 de	
bestudeerde	 staal	 is	 het	 sterftequotiënt	 op	 20	 jaar	 530	‰	of	 554	‰	 afhankelijk	 van	 de	 verdeling	 van	 de	 twee	 grote	
adolescenten	 of	 jongvolwassenen	 individuen.	 Het	 quotiënt	 20q0	 heeft	 een	 waarde	 tussen	 446‰	 en	 640‰	 voor	 de	
levensverwachting	bij	de	geboorte,	respectievelijk	bij	35	en	25	jaar.	Bijgevolg	is	de	20q0	die	van	een	natuurlijke	populatie,	
wat	betekent	dat	globaal	gezien	de	onvolwassenen	en	volwassenen	goed	verdeeld	zijn.			

Vervolgens	hebben	we	geprobeerd	een	sterfteprofiel	op	te	maken	van	de	subjecten	van	minder	dan	30	jaar	aan	de	hand	
van	de	sterftequotiënten	van	elke	leeftijdsklasse.		

Aangezien	 verschillende	 subjecten	 verdeeld	 zijn	 in	 meer	 dan	 één	 leeftijdsklasse,	 kunnen	 de	 gegevens	 niet	 worden	
vergeleken	 met	 de	 tabeltypes	 (Ledermann	 1969).	 Als	 gevolg	 zijn	 deze	 individuen	 heringedeeld	 in	 één	 enkele	
leeftijdsklasse,	rekening	houdend	met	de	principes	om	anomalieën	te	voorkomen	(Sellier	1996),	die	toelaat	het	dichtste	
bij	een	archaïsch	sterfteschema	te	komen69	 (Bocquet	et	Masset	1977).	Voor	de	 leeftijdsklassen	 [0]	en	 [1-4]	moeten	de	
waarden	maximaal	zijn.	9	 individuen	zijn	 jonger	dat	12	of	14	 jaar	en	van	6	 individuen	weet	men	voorlopig	enkel	dat	ze	
onvolwassen	zijn.	Het	totaal	aantal	 individuen	dat	de	twee	eerste	klassen	kunnen	bevatten	is	19.	12	individuen	werden	
geplaatst	in	de	klasse	[0]	en	7	in	de	klasse	[1-4].	Voor	de	klassen	[5-9]	en	[10-14]	moet	de	verhouding	dicht	bij	2	liggen,	
volgens	 de	 gegevens	 van	 Ledermann	 (Boquet	 et	 Masset	 1977).	 Daarom	 worden	 de	 3	 individuen	 die	 deze	 klassen	
overlappen	bij	de	klasse	 [5-9]	meegerekend.	Voor	de	drie	andere	 leeftijdsklassen	zijn	de	anomalieën	moeilijker	weg	 te	
werken,	vooral	voor	de	twee	klassen	adolescenten.	Als	we	de	waarde	van	8	individuen	voor	de	klasse	[20-29]	behouden	
en	door	de	twee	overlappende	individuen	in	deze	klasse	en	in	de	klasse	[15-19]	te	plaatsen,	dan	is	de	verdeling	van	de	
jongvolwassenen	 conform	 aan	 een	 natuurlijke	 populatie.	 Alle	 mogelijk	 overblijvende	 opties	 voor	 het	 plaatsen	 van	 de	
twee	klassen	blijven	abnormaal	en	dit	betekent	bijgevolg	dat	er	sprake	is	van	een	onvermijdelijk	oververtegenwoordiging	
van	deze	twee	leeftijdsklassen.		

De	verhoudingen	tussen	de	leeftijdsklassen	[5-9]	en	[10-14]	is	onmogelijk	te	respecteren	en	de	sterftequotiënten	van	de	
klassen	 [10-14]	en	 [15-19]	zullen	niet	overeenstemmen	met	deze	van	een	pre-jenneriense	populatie	 (Sellier	1996).	Ten	
einde	een	hogere	waarde	voor	de	klasse	[15-19]	te	respecteren	tegenover	de	klasse	[10-14],	hebben	we	acht	individuen	
in	de	klasse	[10-14]	en	tien	in	de	klasse	[15-19].	Uiteindelijk	zijn	we	tot	volgende	verdeling	gekomen	(tabel	IV	–	fig.	5)	

	

	 	 	

																																								 																												
	

	

65	Verhouding	aantal	mannen	op	het	aantal	individuen	waarvan	het	geslacht	bepaald	is.	

66	Met	vijftien	mannen	en	tien	vrouwen	is	het	verschil	niet	significant	:	de	χ²à	1	ddl	is	0,1317	wat	zeer	veel	minder	is	

dan	de	significantiewaarde	op	0,05	(3,84). 
67	Dit	is	niet	het	geval	voor	zeven	individuen.	
68	aQx	:	sterftequotiënt	van	het	quotiënt	«	x	»	jaar	en	gedurende	«	a	»	jaar.	Hier	gaat	het	om	de	verhouding	van	individuen	
overleden	tussen	0	en	20	jaar.	aQx	=	D(x,x+a)	/	S(x)	of	D	is	het	aantal	overledenen	en	S	het	aantal	overlevenden.		

69	 Fundamentele	 hypothese	 waardoor	 de	 vergelijking	 van	 de	 leeftijdsverdeling	 en	 geslachtsverdeling	 van	 pre-

jenneriense	samenlevingen	onderling	mogelijk	wordt.			
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	leeftijdsklassen	 D’(x)	 aq(x)	‰	 S’(x)	 S(x)	 D(x)	

[0]	 12	 0,164	 73	 1000	 164,4	

[1-4]	 7	 0,115	 61	 835,6	 95,9	

[5-9]	 4	 0,074	 54	 739,7	 54,8	

[10-14]	 8	 0,16	 50	 684,9	 109,6	

[15-19]	 10	 0,238	 42	 575,3	 137	

[20-29]	 8	 0,25	 32	 438,3	 109,6	

>30	 24	 1	 24	 328,7	 328,7	

Figuur	184l	sterftetabel	van	de	onderzochte	staal	

	

	
Figuur	185	Sterfte	van	de	bestudeerde	niet-volwassene	subjecten	vergeleken	met	de	sterfte	van	pre-		

We	 constateren	 dat	 enkele	 anomalieën	 niet	weg	 te	werken	 zijn.	 De	 adolescenten	 zijn	 duidelijk	 oververtegenwoordigd	
tegenover	 een	 natuurlijke	 samenleving.	 Zo	 zijn	 de	 sterftequotiënten	 van	 de	 klassen	 [10-14]	 en	 [15-19]	 hoger,	
respectievelijk	92,36‰	en	141,08	‰.	Concreet	wilt	dit	zeggen	dat	in	de	klasse	[10-14]	3	individuen	te	veel	zitten	en	4	in	
de	klasse	[15-19].	Deze	eerste	resultaten	zullen	door	een	grondiger	onderzoek	van	het	botmateriaal	in	het	laboratorium	
moeten	worden	bevestigd.		

	

Volwassen	subjecten	

Het	verdelen	van	de	volwassen	subjecten	is	nog	niet	zo	ver	gevorderd	dat	men	al	definitieve	conclusies	kan	trekken.	Het	
gaat	om	een	lang	werk	in	het	 laboratorium,	waarbij	alle	elementen	van	het	skelet	grondig	onderzocht	moeten	worden.	
Toch	 zijn	 minstens	 25%	 van	 de	 volwassenen	 jongvolwassenen	 (cf.	 supra,	 crista	 ilicaen/of	 de	 extremetas	 sternalis	
claviculares).	 Voor	 een	 levensverwachting	 bij	 de	 geboorte	 gelegen	 tussen	 de	 25	 en	 35	 jaar,	 varieert	 de	 verhouding	
volwassenen	van	minder	dan	30	jaar	tussen	de	11,1%	en	15,5%	(Ledermann	1969).	Dit	betekent	dat	deze	individuen	in	
onze	staal	oververtegenwoordigd	zijn.		

Langs	de	andere	kant	lijken	er	zeer	weinig	individuen	op	leeftijd	te	zijn.	Nochtans	zijn	deze	individuen	kwetsbaarder	voor	
de	dood.	Ook	deze	bijzonderheid	van	de	staal	kan	gerelateerd	worden	aan	een	bijzondere	periode	van	sterfte.		

De	 verkregen	 demografische	 gegevens	 over	 de	 onvolwassen	 en	 volwassen	 subjecten	 lijken	 in	 het	 voordeel	 van	 een	
hypothese	 van	 een	 pestepidemie.	 In	 feite	 hebben	 enkele	 recente	 studies	 aangetoond	 dat	 dergelijke	 epidemieën	 de	
leeftijdsklassen	 waarin	 het	 grootste	 aantal	 individuen	 zaten,	 het	 hardste	 troffen,	 dit	 wil	 zeggen	 de	 adolescenten	 en	
jongvolwassenen	(Castex	2007).		
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5.2.3.3 Gezondheidstoestand	

Het	 is	 tot	op	heden	niet	mogelijk	een	adequate	gezondheidstoestand	op	te	maken	van	de	bestudeerde	populatie.	Er	 is	
echter	geen	enkel	argument	dat	het	ontstaan	van	de	begraafplaats	een	gevolg	zou	zijn	van	een	gewelddadig	gebeuren.	

Enkele	gegevens	in	verband	met	de	funeraire	gebruiken	(opgravingen	van	2010-2011)	

De	79	individuen	die	in	aanmerking	komen,	lagen	verdeeld	begraven	in	47	graven,	waarvan	17	collectieve	graven	(of	één	
derde)	waren.	 Deze	 collectieve	 graven	 bevatten	 2	 tot	 7	 subjecten	 (fig.	 6	 en	 7)	 en	 zijn	 in	 de	meeste	 gevallen	 dubbele	
graven	(tabel	V).		

Type	graf	 Aantal	graven	 Aantal	individuen	

Enkel	 31	 31	

Dubbel	 11	 22	

Drievoudig	 1	 3	

Vijfvoudig	 2	 10	

Zesvoudig	 1	 6	

Zevenvoudig	 1	 7	

Figuur	186:	verdeling	van	de	bestudeerde	subjecten	in	functie	van	het	type	graf	

Volgens	de	eerste	waarnemingen	blijkt	dat	een	groot	aantal	graven	in	de	volle	grond	gelegen	waren,	maar	we	vermoeden	
dat	er	in	sommige	collectieve	graven	doodskisten	zijn	gebruikt,	aangezien	er	veel	nagels	zijn	teruggevonden.	
De	 meeste	 graven	 liggen	 niet	 volgens	 een	 bepaalde	 oriëntatie,	 maar	 de	 meeste	 grafputten	 werden	 in	 dezelfde	
stratigrafische	 laag	 gegraven.	 Dit	 in	 relatie	met	 het	 gelijktijdig	 afhandelen	 van	 lijken	 en	 het	 aanleggen	 van	 een	 groot	
aantal	collectieve	graven,	zijn	argumenten	die	toelaten	een	hypothese	van	een	sterftecrisis	voorop	te	stellen	(Castex	et	
Réveillas	 2007).	 Enkele	 graven	 doorkruisen	 elkaar	 echter,	 wat	 er	 op	 wijst	 dat	 de	 inhumatie	 van	 de	 individuen	 niet	
helemaal	gelijktijdig	gebeurde.	Zolang	de	tijd	tussen	de	verschillende	inhumaties	niet	achterhaald	is,	kan	men	dit	geheel	
van	skeletten	niet	als	een	homogeen	geheel	beschouwen,	stricto	sensu.		

	

5.3 Conclusies	en	vooruitzichten:	
Dit	 inleidend	 onderzoek	 staat	 toe	 te	 bewijzen	 dat	 de	 begraafplaats	 van	Mariatroon	 inderdaad	 is	 ontstaan	 tijdens	 een	
crisissituatie,	 die	 geleid	 heeft	 tot	 een	 specifieke	 inkrimping	 van	 de	 bevolking,	 eerder	 jong	a	 priori.	 Daarbij	 kunnen	we	
bevestigen	dat	de	enkelvoudige	en	collectieve	graven	zijn	aangelegd	tijdens	een	periode	van	gelijktijdige	sterfte	waarbij	
een	groot	aantal	individuen	zijn	bezweken	aan	een	bijzonder	dodelijke	ziekte.	.	
	
Het	vermoeden	dat	een	pestepidemie	geleid	heeft	 tot	het	aanleggen	van	deze	begraafplaats	heeft	er	 toe	geleid	dat	er	
stalen	 zijn	 genomen	 van	 enkele	 beenderen	 uit	 de	 collectieve	 graven	met	 als	 doel	 DNA-	 sporen	 van	 de	Yersinia	 Pestis	
bacterie	te	traceren.	De	resultaten,	 indien	ze	positief	blijken,	zullen	onze	hypothesen	biologische	kunnen	bewijzen,	dus	
bewijzen	dat	de	begraven	individuen	effectief	gestorven	zijn	aan	de	pest.	Wanneer	de	resultaten	positief	zijn,	moeten	ze	
echter	in	relatie	worden	gebracht	met	de	datering	via	radiokoolstof.		
	
De	 antropologische	 studie	 van	 deze	 begraafplaats	 die	 na	 deze	 operatie	 volgt,	 zal	 zich	 toespitsen	 op	 twee	 aspecten	
waarover	we	eerder	al	hebben	gesproken:	 in	de	eerste	plaats	een	vergaande	biologische	studie	om	de	 rekrutering	van	
deze	populatie,	eerder	al	gezien	als	bijzonder,	beter	te	definiëren,	anderzijds	een	specifiek	onderzoek	naar	de	funeraire	
gebruiken	die	op	het	eerste	zicht	complex	lijken	en	die	in	relatie	te	leggen	met	het	globale	archeologisch	onderzoek	van	
de	 site.	 Het	 is	 in	 feite	 de	 synthese	 van	 deze	 onderzoeken	 gespecialiseerd	 of	 niet,	 die	 het	mogelijk	maken	 om	 zich	 te	
focussen	op	de	belangrijkste	functie	van	de	site	op	het	moment	dat	hij	gebruikt	werden	als	begraafplaats.		
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6 Besluit	en	Discussie	

In	dit	hoofdstuk	worden	de	beschikbare	archeologische	gegevens	geconfronteerd	met	de	historische	bronnen	Het	
doel	hiervan	is	aan	te	tonen	dat	ten	eerste	het	grafveld	in	de	kloostertuin	van	Maria	Troon	is	ontstaan	tijdens	een	
crisissituatie	en	ten	tweede	om	aan	te	tonen	dat	het	gaat	over	slachtoffers	uit	de	vooropgestelde	periode	in	het	
laatste	kwart	van	de	16de	eeuw.		

Een	 eerste	 indicatie	 dat	 we	 bij	Maria	 Troon	 te	maken	 hebben	met	 een	 crisissituatie	 is	 het	 ontbreken	 van	 een	
duidelijke	 organisatie	 op	 het	 grafveld.	 Opvallend	 is	 dat	 slechts	 6	 skeletten	 met	 de	 traditionele	 westoost	 of	
oostwest	oriëntatie	begraven	zijn.	De	overige	skeletten	hebben	een	hoofdzakelijke	noordzuid	of	zuidnoord	en	een	
zuidwest-noordoost	oriëntatie.	Deze	afwijkende	oriëntatie	kan	mogelijk	worden	verklaard	door	de	ligging	van	de	
kloosterkerk.	Op	de	 grondplannen	 van	het	 klooster	 uit	 de	 17de	 en	 18de	 eeuw	 is	 telkens	 te	 zien	dat	 de	 kerk	 een	
noordzuid	oriëntatie	kent.	Wanneer	we	echter	naar	het	stadplan	van	Deventer	uit	1570	kijken	wordt	duidelijk	dat	
de	kloosterkerk	in	de	16de	eeuw	een	oostwest	oriëntatie	kent.	Als	we	ervan	uitgaan	dat	het	grafveld	dateert	uit	het	
laatste	 kwart	 van	de	16de	 eeuw,	dan	 zouden	de	meeste	graven	de	oriëntatie	 van	de	 kerk	moeten	volgen.	Dit	 is	
echter	niet	het	geval,	wat	wijst	op	een	abnormale	situatie.	

De	aanwezigheid	van	verschillende	clusters	van	kuilen	met	dezelfde	oriëntatie	wijst	wel	op	een	bepaalde	fasering	
binnen	het	grafveld.	Wanneer	er	gedurende	een	periode	van	minstens	28	maanden	begraven	wordt	op	het	terrein	
kan	 het	 zijn	 dat	 er	 voor	 elke	 nieuwe	 sterftegolf	 een	 nieuwe	 zone	 is	 aangesneden.	 De	 oversnijding	 van	 enkele	
skeletten,	 bijvoorbeeld	 skelet	 27	 en	 skelet	 58,	 steunen	 deze	 hypothese.	 Wanneer	 de	 exacte	 locatie	 van	 de	
grafkuilen	na	enkele	jaren	niet	meer	is	gekend	bestaat	de	mogelijkheid	dat	oudere	graven	worden	oversneden	bij	
de	aanleg	van	nieuwe	grafkuilen.		

De	aanwezigheid	van	verschillende	collectieve	graven	is	een	tweede	indicatie	naar	een	periode	van	sterftecrisis.	In	
totaal	zijn	de	resten	van	79	individuen	opgegraven.	Deze	inhumaties	bevinden	zich	in	47	afzonderlijke	graven.	Dit	
wil	zeggen	dat	er	31	 lichamen	zijn	begraven	in	enkelvoudige	graven,	terwijl	48	andere	 lichamen	in	een	collectief	
graf	zijn	bijgezet.	Onder	te	term	collectief	graf	worden	in	dit	onderzoek	graven	bedoeld	die	2	tot	7	verschillende	
individuen	 bevatten.	 In	 totaal	 zijn	 11	 dubbele,	 1	 driedubbel,	 2	 vijfvoudige,	 1	 zesvoudig	 en	 1	 zevenvoudig	 graf	
geregistreerd.		

Wat	opvalt,	is	dat	er	zowel	bij	de	enkelvoudige	als	de	collectieve	graven	kistbegraving	en	inhumatie	in	volle	grond	
wordt	 toegepast.	Dit	kan	een	verwijzing	zijn	naar	een	verschil	 in	sociale	status.	 In	de	historische	bronnen	wordt	
echter	steeds	gesproken	over	arme	mensen	die	in	de	tuin	zijn	begraven.	Een	andere	mogelijke	verklaring	is	dat	de	
vraag	naar	 grafkisten	 in	 tijden	 van	een	 sterftecrisis	 zo	hoog	 is	 dat	 er	onvoldoende	kisten	 kunnen	geproduceerd	
worden	en	er	bijgevolg	wordt	overgegaan	tot	inhumatie	in	volle	grond.		

Een	 andere	 aanwijzing	 voor	 een	 sterftecrisis	 is	 de	 positie	 van	 de	 skeletten	 in	 de	 collectieve	 graven.	 In	 enkele	
grafkuilen	 zijn	 skeletten	 bijgezet	 zonder	 enige	 zorg	 of	 respect.	 Zo	 komt	 begraving	 op	 de	 buik	 vaak	 voor	 en	 zijn	
skeletten	geregistreerd	met	een	afwijkende	positie	van	de	bovenste	en	onderste	ledematen.		

Een	 derde	 aanwijzing	 naar	 een	 sterftecrisis	 is	 een	 anomalie	 in	 de	 aangetroffen	 leeftijdsgroepen.	 Een	 normale	
populatie	op	een	kerkhof	bevat	veel	jonge	kinderen	en	oudere	personen.	In	figuur	4	wordt	een	overzicht	gegeven	
van	de	leeftijd	bij	overlijden	op	de	site.	Uit	deze	oplijsting	wordt	duidelijk	dat	60%	van	de	individuen	onvolwassen	
en	jongvolwassen	zijn.	Opvallend	is	dat	de	sterfte	het	hoogst	in	tussen	de	leeftijd	van	12	en	29	jaar.		

Enkel	in	perioden	van	ziekte,	hongersnood	of	oorlog	wordt	deze	bevolkingsgroep	het	zwaarst	getroffen.	Omdat	op	
de	 menselijke	 resten	 geen	 sporen	 van	 fysiek	 geweld	 zijn	 aangetroffen	 kan	 worden	 uitgesloten	 dat	 het	 om	
oorlogsslachtoffers	gaat.	Het	 is	dus	opnieuw	een	vaststelling	die	bijdraagt	aan	de	hypothese	van	een	sterftecrisis	
door	een	besmettelijke	ziekte	als	de	pest.		

Tijdens	het	vrijleggen	van	de	skeletten	zijn	weinig	dateerbare	kledingsresten	ingezameld.	Enkel	op	skelet	48	is	ter	
hoogte	 van	 de	 rechterheup	 een	 kleine	 gesp	 opgemerkt.	 Het	 gaat	 om	 het	 type	 met	 een	 dubbele	 ovale	 beugel	
waarbij	de	angel	nog	in	positie	zit.	Dit	type	gesp	diende	om	kledingsstukken	of	riemen	te	sluiten	en	komt	voor	in	de	
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tweede	helft	van	de	16de	eeuw.	In	graf	F	is	tussen	skelet	38	en	39	een	munt	gevonden.	Het	gaat	om	een	statenduit	
die	geslagen	is	Brabant-Antwerpen	onder	Philips	 II	 (1555-1598)	tussen	1578	en	1580.	De	munt	 is	slecht	bewaard,	
maar	 toch	 is	 een	deel	 van	het	 opschrift	 en	het	wapenschrift	 leesbaar.	Op	de	 voorzijde	 zijn	 vage	 sporen	 van	het	
Spaanse	wapenschild	te	zien	en	de	letters	]DVX.BR[van	het	omschrift.	Op	de	keerzijde	is	een	gekroond	vuurijzer	te	
zien	met	 de	 ketting	 van	 het	Gulden	Vlies	 op	 een	 stokkenkruis.	 De	 letters	 ]PAC[	 ]TIA[	 van	 het	 omschrift	 zijn	 nog	
leesbaar70.	Aan	de	hand	van	deze	statenduit	kan	voor	graf	F	1578	als	terminus	post	quem	worden	aangenomen.	Het	
einde	van	de	16de	eeuw,	meer	bepaald	1598,	geldt	als	terminus	ante	quem.	Deze	periode	komt	overeen	met	het	
uittreksel	in	de	stadsrekening.	

Een	laatste	argument	om	aan	te	tonen	dat	het	grafveld	kan	gedateerd	worden	in	de	vooropgestelde	periode	is	de	
verhouding	van	de	graven	 tot	de	oudere	en	 jongere	archeologische	sporen	binnen	het	onderzoeksgebied.	Er	 zijn	
verschillende	oudere	sporen	die	oversneden	worden	door	collectieve	graven.	Een	voorbeeld	hiervan	 is	 spoor	92,	
een	grote	afvalkuil	die	 is	geassocieerd	met	de	kloosterkeuken.	Het	aardewerk	dat	uit	de	afvalkuil	 is	 verzameld	 is	
gedateerd	in	het	laatste	kwart	van	de	15de	en	de	eerste	helft	van	de	16de	eeuw.	Centraal	in	de	kuil	is	collectief	graf	J	
ingesneden.	 Dit	 graf	 bevat	 de	 resten	 van	 7	 individuen	 en	 is	 het	 grootste	 collectief	 graf	 dat	 is	 gevonden	 in	 de	
werkput.	

Een	ander	voorbeeld	van	een	spoor	dat	oversneden	wordt	is	de	gracht,	spoor	91.	Deze	structuur	kan	over	een	groot	
deel	van	zone	B	worden	gevolgd.	Bij	het	couperen	 is	opnieuw	aardewerk	uit	het	 laatste	kwart	van	de	15de	en	de	
eerste	helft	van	de	16de	eeuw	verzameld.	 In	deze	structuur	worden	collectieve	graven	H,	K	en	B	en	verschillende	
enkelvoudige	 inhumaties	 ingesneden.	 Spoor	91	en	de	 inhumaties	worden	op	hun	beurt	 verstoord	door	een	17de	
eeuw	pad	dat	het	huis	van	de	abdis	verbond	met	de	kloosterkeuken.	Dit	pad	is	te	zien	op	een	grondplan	van	het	
klooster	kort	voor	het	midden	van	de	17de	eeuw.	Ten	slotte	bevatten	in	zone	C	enkele	17de	eeuwse	kuilen	verspit	
menselijk	botmateriaal.		

Wanneer	 alle	 argumenten	worden	 samengenomen	 is	 het	 duidelijk	 dat	 de	 archeologische	 sporen	 op	 het	 terrein	
aansluiting	vinden	met	de	beschikbare	historische	bronnen.	De	datering	 in	de	15de	eeuw	van	de	skeletten	uit	het	
vooronderzoek	 kan	 worden	 verworpen.	 De	 nieuwe	 archeologische	 resultaten	 pleiten	 voor	 een	 datering	 in	 het	
laatste	 kwart	 van	 de	 16de	 eeuw,	 net	 zoals	 de	 geschreven	 bronnen.	 De	 oorzaak	 van	 de	 steftecrisis	 kan	 worden	
toegewezen	aan	een	zeer	besmettelijke	ziekte	zoals	de	pest.	Wanneer	de	resultaten	van	de	14C	datering	en	de	DNA	
analyses	zijn	gekend	zal	deze	hypothese	bevestigd	kunnen	worden.		

Wanneer	 de	 eerste	 resultaten	 van	 het	 fysisch-antropologisch	 onderzoek	 gecombineerd	worden	met	 de	 studie	 van	 de	
historische	bronnen	en	de	archeologische	gegevens	kan	worden	aangetoond	dat	de	begraafplaats	 in	de	kloostertuin	 is	
ontstaan	tijdens	een	crisissituatie.	Door	het	ontbreken	van	fysieke	letsels	kan	worden	uitgesloten	dat	het	om	slachtoffers	
van	geweld	gaat.	De	graven	in	de	kloostertuin	behoren	hoogstwaarschijnlijk	toe	aan	personen	die	zijn	bezweken	aan	een	
zeer	besmettelijke	 ziekte.	De	aanwezigheid	van	vele	adolescent	en	 jongvolwassenen,	een	bevolkingsgroep	die	normaal	
minder	prominent	aanwezig	is,	steunen	deze	hypothese.	Het	ontbreken	van	een	duidelijke	organisatie	en	het	toepassen	
van	collectieve	inhumatie	sterken	deze	theorie	aan.		

	

Wij	 kunnen	 ons	 vandaag	 niet	 voorstellen	 hoe	 het	 er	 in	 een	 dergelijk	 periode	 van	 sterftecrisis	 aan	 toe	 gaat.	 Op	 het	
hoogtepunt	 van	 een	 epidemie	 valt	 het	 dagelijks	 leven	 voor	 een	 groot	 deel	 stil.	 Door	 het	 stadsbestuur	 worden	
afzonderingsregels	opgelegd.	Gezonde	burgers	vluchten	de	stad	uit	op	zoek	naar	gezondere	oorden.	Hierdoor	vertraagt	
de	economie	of	valt	deze	deels	stil.	Door	het	gelijktijdig	overlijden	van	vele	mensen	moet	het	begraven	zo	vlug	mogelijk	
gebeuren	 om	 verspreiding	 van	 gerelateerde	 ziektes	 te	 stoppen.	 Door	 een	 gebrek	 aan	 personeel	 worden	 zelf	 geen	
overlijdensregisters	 meer	 bijgehouden,	 zodat	 het	 vandaag	 niet	 mogelijk	 is	 te	 achterhalen	 wie	 er	 stierf	 en	 waar	 ze	
begraven	werden.		

Wanneer	mensen	sterven	hangt	hier	meestal	een	vast	sociaal	ritueel	aan	vast.	De	persoon	overlijdt	thuis	in	het	bijzijn	van	
familie.	Deze	familie	zorgt	vervolgens	via	een	priester	voor	een	begrafenis.	Tijdens	de	begrafenis	wordt	door	familie	en	
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vrienden	afscheid	genomen	van	de	overledene	en	wordt	deze	volgens	de	christelijke	 traditie	begraven	op	een	 regulier	
kerkhof.	 In	 tijden	 van	 sterftecrisis	 wijzigt	 dit	 patroon	 echter.	 Wanneer	 de	 reguliere	 kerkhoven	 verzadigd	 raken	 moet	
gezocht	naar	nieuw	open	terrein	binnen	of	buiten	de	stad	om	grote	hoeveelheden	mensen	te	begraven.		

Wanneer	een	gezin	besmet	raakt,	bestaat	de	mogelijkheid	dat	verschillende	leden,	of	zelfs	het	volledige	gezin	bezwijken.	
Wie	zorgt	er	dan	voor	de	begrafenis?	Wat	gebeurt	met	kinderen	waarvan	de	ouders	aan	de	ziekte	overlijden?	Konden	zij	
rekenen	op	steun	van	andere	familieleden?	Werden	ze	aan	hun	lot	overgelaten	en	zwierven	zij	rond	in	de	stad?		

Deze	 vragen	 worden	 deels	 beantwoord	 door	 geschreven	 bronnen	 uit	 de	 crisisperioden.	 In	 Dendermonde	 zijn	 slechts	
weinig	historische	bronnen	gekend	omdat	het	stadsarchief	is	verwoest	tijdens	de	Eerste	Wereldoorlog.	In	Vlaanderen	zijn	
voor	 de	 meeste	 steden	 en	 gemeenten	 historische	 bronnen	 beschikbaar	 die	 de	 situatie	 in	 tijden	 van	 pest	 en	 andere	
besmettelijke	ziekten	beschrijven.	Deze	teksten	geven	telkens	een	somber	beeld	weer	van	een	angstige	samenleving,	die	
steeds	opnieuw	wordt	getroffen	door	verlies,	ziekte	en	oorlog.	In	dezelfde	bronnen	wordt	meestal	ook	de	locatie	van	de	
verschillende	pesthuizen	en	de	bijhorende	pestbegraafplaatsen	vermeld.		

In	Dendermonde	 is	het	voornaamste	pesthuis	dat	van	de	Zwarte	Zusters.	 In	het	midden	van	de	16de	eeuw	 laten	ze	dit	
verzorgingshuis	 en	 bijhorende	 begraafplaats	 oprichten	 in	 de	 tuin	 achter	 het	 klooster.	 De	 verzorging	 van	 pestlijders	
gebeurde	echter	 niet	 enkel	 door	 de	 Zwarte	 Zusters,	maar	 ook	door	 andere	 geestelijke	 orden	 zoals	 de	Augustijnen,	 de	
Kapucijnen,	de	Karmelieten	en	de	zusters	van	het	Sint-Blasiusgasthuis.	Deze	orden	kregen	subsidies	van	het	stadsbestuur	
om	de	pestlijders	te	verzorgen	en	te	begraven.	

In	de	calvinistische	periode	wordt	deze	taak	tijdelijk	overgenomen	door	de	artsen	en	burgerpersoneel	en	worden	enkele	
van	de	geplunderde	religieuze	gebouwen	omgevormd	tot	pesthuizen.	Dit	was	het	geval	bij	het	Birgitinessenklooster.	Na	
het	herstel	van	het	Spaanse	regime	komt	de	ziekenzorg	terug	in	handen	van	de	religieuze	orden.	In	1604	wordt	door	de	
stad	een	groot	nieuw	pesthuis	gebouwd	langs	het	Sas.	In	1636	wordt	in	de	onmiddellijke	omgeving	van	dit	pesthuis	een	
begraafplaats	aangelegd.	Deze	plaats	was	enkel	bestemd	voor	slachtoffers	van	een	besmettelijke	ziekte.	

In	Vlaanderen	 zijn	 vandaag	weinig	 gelijkaardige	begraafplaatsen	archeologisch	onderzocht.	 In	Aalst	 zijn	 in	2006	 tijdens	
een	proefsleuvenonderzoek	aan	de	Albert	Liénartstraat	in	totaal	7	skeletten	geregistreerd.	Deze	inhumaties	behoren	toe	
aan	het	 pestkerkhof	 van	 een	Hermelietenklooster.	 In	 1999	 is	 in	 Bergen	op	 Zoom,	 in	Nederland,	 een	 groot	 14de	 eeuws	
pestbegraafplaats	ontdekt	 (Vermunt,	2002).	Het	grootste	deel	van	de	begraafplaats	 is	 ingenomen	door	grote	vierkante	
collectieve	 graven	 waar	 steeds	 15	 tot	 25	 lichamen	 zijn	 bijgezet.	 Op	 het	 grafveld	 zijn	 verschillende	 begravingstypes	
onderscheiden,	 gaande	 van	 collectieve	 graven	 met	 uitsluitend	 kistbegravingen	 tot	 grafkuilen	 met	 kistbegravingen	 en	
begravingen	in	volle	grond.	In	een	korte	periode	zijn	buiten	het	gebouw	van	het	gasthuis	alle	beschikbare	ruimte	benut	
als	begraafplaats.	Binnen	het	gasthuis	 zelf	 zijn	ook	mensen	begraven,	maar	deze	plaatsen	 zijn	vermoedelijk	 toegekend	
aan	 een	 meer	 welstellende	 bevolkingsklasse.	 De	 massale	 sterfte	 in	 Bergen	 op	 Zoom	 is	 toegewezen	 aan	 een	 grote	
pestepidemie	 van	 1347-1351.	Omdat	 het	 plein	 niet	 volledig	 onderzocht	 kon	worden	 kon	 niet	 gezegd	worden	 hoeveel	
inhumaties	oorspronkelijk	op	het	kerkhof	aanwezig	waren.	Door	middel	van	extra	grondboringen	 is	aangetoond	dat	de	
begraafplaats	 zich	nog	 verder	uitstrekt	onder	de	huidige	bebouwing.	Aan	de	hand	van	de	bijkomende	gegevens	 is	 het	
aantal	inhumaties	op	het	plein	geschat	op	850.	

	

De	opgraving	in	Dendermonde	heeft	aangetoond	dat	het	onderzoek	naar	noodbegraafplaatsen	in	Vlaanderen	nog	in	de	
kinderschoenen	 staat.	Het	 onderzoek	 naar	 deze	 contexten	 kan	 nochtans	 een	 schat	 aan	 informatie	 opleveren	 over	 het	
leven	en	sterven	in	perioden	van	crisis,	zoals	de	uitbraak	van	epidemische	ziekten,	hongersnoden	en	oorlog.		
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DEEL	5:	EVALUATIE	EN	ADVIES	
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1 Evaluatie	

Voor	 de	 start	 van	 het	 onderzoek	 zijn	 verschillende	 onderzoeksvragen	 vooropgesteld.	 Aan	 de	 hand	 van	 de	 verkregen	
resultaten	is	het	mogelijk	een	antwoord	te	formuleren	op	deze	vragen.		

Tijdens	het	vooronderzoek	in	2007	is	duidelijk	geworden	dat	het	terrein	in	het	noorden	en	het	oosten	sterk	is	verstoord.	
In	het	oosten	van	het	terrein	heeft	de	bouw	van	het	rusthuis	in	de	jaren	’80	van	de	vorige	eeuw	voor	de	nodige	verstoring	
gezorgd.	In	zone	A	en	B	zijn	verschillende	betonnen	waterputten	en	reservoirs	verantwoordelijk	voor	het	vernielen	van	de	
archeologische	sporen.	Ten	slotte	is	een	strook	tussen	zone	B	en	C	verstoord	door	de	aanleg	van	een	moderne	riolering.	
Deze	 riolering	 heeft	 een	 groot	 deel	 van	 een	 laatmiddeleeuwse	 gracht	 vernield.	 Ondanks	 alle	 verstoringen	 heeft	 het	
onderzoek	de	verwachtingen	sterk	overtroffen	en	zijn	veel	archeologische	sporen	goed	bewaard	gebleven.		

We	kunnen	besluiten	dat	de	resultaten	van	het	vooronderzoek	grotendeels	kunnen	worden	bevestigd.	In	2007	is	de	
beschoeide	gracht	die	het	terrein	van	noord	naar	zuid	oversnijdt	gedateerd	in	de	nieuwe	tijd.	Aan	de	hand	van	de	
beschikbare	 historische	 gegevens	 en	 de	 archeologische	 vondsten	 is	 aangetoond	 dat	 deze	 gracht	 al	 in	 de	 late	
middeleeuwen	 in	 gebruik	 is.	 Ook	 de	 datering	 in	 de	 15de	 eeuw	 van	 de	 skeletten	 kan	 niet	 langer	 worden	
aangehouden.	 De	 stadrekening	waarover	we	 beschikken	 vermeld	 een	 pesthuis	 in	 de	 nabijheid	 van	 de	 Brusselse	
Poort.	Een	brief	van	de	gasthuismeester	van	het	Sint-Blasius	ziekenhuis	vermeld	letterlijk	dat	er	in	1579	pestlijders	
zijn	verzorgd	in	het	voormalige	Birgitinesseklooster.	Wanneer	de	archeologische	sporen	worden	getoetst	aan	deze	
bronnen	 kan	 worden	 aangetoond	 dat	 de	 begraafplaats	 die	 zich	 in	 de	 kloostertuin	 van	 het	 voormalige	
Birgitinessenklooster	bevindt	dezelfde	is	dan	diegene	die	in	de	historische	bronnen	wordt	vermeld.		

Het	onderzoek	heeft	aangetoond	dat	het	gebied	voor	de	komst	van	de	kloosterlingen	in	de	tweede	helft	van	de	15de	
eeuw	al	 in	gebruik	 is.	Het	oudste	spoor	 in	het	onderzoeksgebied	 is	een	gracht	die	al	 in	gebruik	 is	 in	de	10de-	13de	
eeuw.	De	in	gebruikname	van	de	gracht	kan	momenteel	niet	achterhaald	worden.	Wel	is	zeker	dat	het	spoor	niet	
meer	in	gebruik	is	in	de	15de	eeuw	omdat	het	spoor	in	het	oosten	wordt	oversneden	door	een	15de	eeuwse	gracht.	
Een	tweede	spoor	is	een	waterkuil,	spoor	117,	die	aan	de	hand	van	het	verzamelde	aardewerk	is	gedateerd	in	de	11de	en	
12de	 eeuw.	 De	 aanwezigheid	 van	 dit	 spoor	 toont	 aan	 dat	 er	 in	 deze	 periode	 bewoning	 is	 rondom	 de	 site.	 Binnen	 het	
onderzoeksgebied	 zelf	 zijn	 er	 echter	 geen	 bewoningssporen	 aangetroffen	 uit	 deze	 periode.	 Een	 tweede	 gracht	 is	
gedateerd	in	de	12de	tot	de	14de	eeuw.	Het	spoor	kan	duidelijk	gevolgd	worden	over	heel	zone	D.	Mogelijk	sluit	dit	spoor	
aan	op	spoor	160,	een	gracht	op	een	tweede	archeologisch	niveau	in	zone	A.	Een	derde	gracht	is	spoor	3	in	zone	A.	Het	
spoor	 heeft	 een	 noord-zuid	 oriëntatie	 en	 wordt	 haaks	 oversneden	 door	 enkele	 bakstenen	 muurfunderingen	 die	
toebehoren	aan	het	laatmiddeleeuwse	klooster.	Uit	het	spoor	is	aardewerk	verzameld	dat	is	gedateerd	in	de	13de	en	de	
14de	eeuw.		

Door	de	aanwezigheid	van	verschillende	grote	afvalkuilen	 is	 in	eerste	 instantie	gedacht	dat	er	zich	mogelijk	sporen	van	
artisanale	 activiteit	 in	 het	 onderzoeksgebied	 bevinden.	 Na	 de	 studie	 van	 het	 aardewerk	 dat	 is	 verzameld	 uit	 de	
verschillende	 contexten	 kan	 echter	 besloten	 worden	 dat	 de	 afvalkuilen	 dateren	 uit	 verschillende	 perioden	 uit	 de	
geschiedenis	van	het	terrein.	Mogelijk	kunnen	spoor	101	en	spoor	9	in	verband	met	elkaar	gebracht	worden,	maar	door	
de	verstoring	van	enkele	betonnen	constructies	op	het	terrein	is	het	niet	mogelijk	om	deze	twee	contexten	aan	elkaar	te	
linken.	Spoor	101	en	spoor	9	zijn	kuilen	die	beide	zeer	veel	14de	eeuw	aardewerk	bevatten.	Wat	opvalt	bij	spoor	101	is	de	
grote	vormvariëteit	in	het	lokaal	geproduceerd	grijsbakkend	aardewerk.	Naast	kookgerei	en	voorraadpotten	zijn	ook	veel	
fragmenten	 van	 kommen,	 kannen	 en	 kruiken	 verzamelt.	 De	 randen	 van	 het	 aardewerk	 bestaan	 hoofdzakelijk	 uit	
blokvormige,	 bandvormige	 en	 sikkelvormige	 randen	 met	 meestal	 een	 ingesnoerde	 hals.	 Ten	 slotte	 bevat	 de	 kuil	 ook	
verschillende	 importproducten.	 In	 de	 context	 is	 een	 kleine	 fractie	 steengoed	 uit	 Langerwehe	 of	 Siegburg	 aanwezig.	
Opvallend	 is	 dat	 dit	 aardewerk	 langs	 de	 buitenzijde	 niet	 volledig	 is	 geglazuurd.	 Een	 klein	 kruikje	 in	 hoogversierd	
aardewerk	moet	ook	worden	vermeld.	De	aanwezigheid	van	dit	kruikje	toont	aan	de	spoor	101	al	aan	het	einde	van	de	
13de	 eeuw	 in	 gebruik	 is.	 Een	 andere	 kleine	 kuil,	 spoor	 105,	 bevat	 lokaal	 grijsbakkend	 aardewerk	 en	 hoogversierd	
aardewerk	uit	de	13de	eeuw	en	de	vroege	14de	eeuw.	Spoor	103	en	104	bevatten	op	hun	beurt	aardewerk	uit	de	late	14de	
eeuw	en	de	15de	eeuw.	Een	tweede	waterkuil,	spoor	157,	is	aan	de	hand	van	het	aardewerk	gedateerd	in	de	late	14de	en	
de	vroege	15de	eeuw.	Uit	het	spoor	is	een	bijna	volledige	grape	in	roodbakkend	aardewerk	ingezameld.	Op	basis	van	deze	
datering	kan	besloten	worden	dat	de	sporen	103,	104	en	157	mogelijk	gelijktijdig	in	gebruik	zijn	geweest.	

Uit	 de	pre-kloosterfase	 kan	besloten	worden	dat	 er	 vanaf	de	10de	 eeuw	 sporen	 van	menselijke	 activiteit	 aanwezig	 zijn	
binnen	het	onderzoeksgebied.	Vanaf	de	14de	eeuw	wordt	het	gebied	intensiever	in	gebruik	genomen.	Wanneer	we	naar	
het	 grondplan	 van	de	 stad	 in	 1375	 kijken	wordt	 duidelijk	 dat	 er	 zich	 in	 deze	periode	 verschillende	huizen	op	het	 Laar	
bevinden.	De	14de	eeuwse	 sporen	die	opgetekend	 zijn	 tijdens	het	onderzoek	kunnen	 in	 verband	gebracht	worden	met	
deze	huizen	langs	de	Molenstraat,	de	Laarstraat,	de	Brusselse	Straat	en	de	Bijvang.	Wat	ten	slotte	moet	worden	vermeld	
is	 dat	 de	 relatie	 tussen	 de	 sporen	 onderling	 sterk	 is	 verstoord	 door	 de	 aanleg	 van	 moderne	 betonnen	 waterputten.	
Hierdoor	is	een	groot	deel	van	de	archeologische	sporen	vernietigd	en	onherroepelijk	verloren	gegaan.		

	



	

	

172	

In	het	projectgebied	zijn	nog	verschillende	sporen	geregistreerd	die	verwijzen	naar	de	aanwezigheid	van	het	voormalige	
Birgitinessenklooster.	De	oudste	bakstenen	structuren	behoren	waarschijnlijk	toe	aan	woningen	die	zich	al	op	het	terrein	
bevonden	voor	de	komst	van	de	kloosterlingen.	De	mogelijkheid	bestaat	echter	ook	dat	de	vroegste	bakstenen	structuren	
kunnen	worden	toegeschreven	aan	de	bewoning	die	in	de	14de	eeuw	aanwezig	is	op	het	terrein.	Deze	tweede	hypothese	
kan	 echter	 worden	 tegengesproken	 doordat	 er	 zich	 boven	 spoor	 5	 en	 8B	 een	 tweede	 vloerniveau	 aanwezig	 is	 dat	 is	
gedateerd	in	de	tweede	helft	van	de	15de	of	de	16de	eeuw.	Wanneer	we	rekening	houden	met	de	kroniek	van	de	eerste	
abdis	 kan	 besloten	 worden	 dat	 de	 bakstenen	 resten	 waarschijnlijk	 toebehoren	 aan	 huizen	 die	 zich	 al	 op	 het	 terrein	
bevinden	wanneer	de	kloosterlingen	het	gebied	in	gebruik	nemen	in	1466	en	dat	deze	huizen	stelselmatig	zijn	opgekocht	
en	verbouwd	om	tijdelijk	kloosterlingen	in	onder	te	brengen.	Omdat	de	meeste	bakstenen	structuren	zich	grotendeels	in	
het	oostprofiel	bevinden	krijgen	we	maar	een	fragmentarisch	beeld	van	de	bebouwing	in	zone	A.	Omdat	dit	beeld	het	niet	
toelaat	 een	 gefundeerd	 verhaal	 te	 reconstrueren	 verwijzen	 we	 naar	 het	 tweede	 archeologisch	 onderzoek,	 dat	 zal	
plaatsvinden	 na	 de	 afbraak	 van	 het	 huidige	 rusthuis.	 Pas	 wanneer	 dit	 onderzoek	 is	 afgerond	 zal	 een	 duidelijk	 beeld	
verkregen	worden	van	de	baksteenbouw	in	de	oostelijke	zone	van	het	projectgebied	vanaf	de	14de	eeuw.		

In	zone	A	is	een	kleine	restant	van	een	pad	uit	de	15de	eeuw	opgetekend.	Aan	het	einde	van	de	15de	eeuw	is	in	dit	spoor	
een	greppel	uitgegraven.	Centraal	in	de	zone	B	is	een	spoor	aan	de	hand	van	een	grondplan	uit	het	midden	van	de	17de	
eeuw	en	de	archeologische	vondsten	geïnterpreteerd	als	het	pad	dat	vertrekt	van	het	huis	van	de	abdis	en	eindigt	aan	de	
kloosterkeuken.	

In	 zone	 B	 zijn	 verschillende	 afvalkuilen	 opgetekend.	 Uit	 een	 grote	 laat	 15de–vroege	 16de	 eeuwse	 afvalkuil	 is	 zeer	 veel	
aardewerk	en	dierlijk	botmateriaal	verzameld.	Opvallend	aan	deze	context	is	dat	er	op	verschillende	scherven	en	bodems	
eigendomskenmerken	 zijn	 aangebracht.	 Het	 kenmerken	 van	 aardewerk	 is	 een	 fenomeen	 dat	 vaker	 voorkomt	 bij	
middeleeuwse	kloosters,	en	in	het	bijzonder	bij	vrouwenkloosters.	In	het	geval	van	Maria	Troon	komt	het	kenmerken	van	
aardewerk	 dus	 ook	 voor	 in	 een	 dubbelklooster.	 Door	 de	 aanwezigheid	 van	 slachtafval	 en	 keukengerei,	 zoals	 schalen,	
kommen,	grapen,	kannen	en	kruiken	en	de	ligging	nabij	het	keukengebouw	kan	dit	spoor	worden	toegeschreven	aan	de	
kloosterkeuken	 in	de	 late	15de	en	de	vroege	16de	eeuw.	Opmerkelijk	 is	dat	er	zich	centraal	 in	het	spoor	een	collectieve	
begraving	is	ingesneden.	Uit	de	beginperiode	van	het	klooster	zijn	ook	verschillende	kleinere	kuilen	opgegraven	waaruit	
steeds	weinig	 grijs-	 en	 roodbakkend	 locaal	 geproduceerd	 en	 geïmporteerd	 aardewerk	 en	 steengoed	 is	 verzameld.	 Uit	
spoor	149	is	een	fragment	van	een	bord	met	sgrafittoversiering	verzameld.		

In	de	 late	15de	 en	de	vroege	16de	 eeuw	zijn	er	ook	verschillende	grachten	 in	 gebruik	op	het	 terrein.	 Zo	doorkruist	 een	
voorloper	 van	 spoor	 57	 het	 gebied	 van	 noord	 naar	 zuid.	 Uit	 dit	 spoor	 vertrekt	 op	 zijn	 beurt	 spoor	 91	 dat	 eerder	 een	
noordoost-zuidwest	 oriëntatie	 kent.	 Belangrijk	 om	 te	 vermelden	 is	 dat	 in	 dit	 spoor	 verschillende	 inhumaties	 zijn	
ingesneden.	 Ter	 hoogte	 van	 graf	 K	 en	 graf	 B	 draait	 de	 gracht	weg	 in	 zuidelijke	 richting.	 Spoor	 26	 is	 een	 gracht	 die	 is	
gedateerd	in	de	16de	eeuw.	Het	spoor	loopt	van	de	noordwestelijke	hoek	van	het	gebied	tot	aan	spoor	57.	Uit	deze	gracht	
is	zowel	 lokaal	geproduceerd	aardewerk	als	geïmporteerde	waar	verzameld.	Enkele	vondsten	springen	 in	het	oog	zoals	
een	 kleine	 schaal	 in	majolica	 uit	 Antwerpen	 en	 een	 kandelaar	 in	witbakkend	 aardewerk,	 waarbij	 de	 stam	 en	 de	 voet	
vervaardigd	 zijn	 uit	 een	 andere	 klei.	Opmerkelijk	 is	 de	 vondst	 van	 een	 skelet	 net	 onder	 de	bodem	van	het	 spoor.	Het	
skelet	behoort	toe	aan	een	kind	en	bevindt	zich	in	een	vreemde	positie.	De	positie	wijst	erop	dat	dit	individu	niet	met	de	
nodige	zorg	en	respect	is	begraven.	Omdat	het	skelet	zich	op	een	veel	dieper	niveau	bevindt	en	afgezonderd	ligt	van	de	
rest	van	de	begraafplaats	is	de	vraag	gesteld	of	deze	begraving	deel	uitmaakt	van	de	begraafplaats	uit	het	laatste	kwart	
van	de	16de	eeuw.	Pas	wanneer	de	resultaten	van	de	C14	datering	zijn	gekend	kan	worden	bevestigd	of	dit	skelet	al	dan	
niet	tot	de	noodbegraafplaats	behoord.		

In	het	noordprofiel	in	zone	D	en	C	bevinden	er	zich	verschillende	uitbraaksporen	die	kunnen	worden	toegeschreven	aan	
het	klooster	in	de	17de	eeuw.	In	zone	D	is	een	uitbraakspoor	geregistreerd	dat	aan	de	hand	van	de	beschikbare	historische	
kaarten	in	verband	kan	worden	gebracht	met	het	huis	van	de	abdis	in	de	17de	eeuw	of	met	een	18de	eeuwse	stalling.	In	
zone	 C	 zijn	 opvallend	 veel	 kuilen	 aanwezig	 waarvan	 de	 vulling	 bestaat	 uit	 17de	 en	 18de	 eeuws	 afbraakmateriaal	 en	
bouwkeramische	elementen.	Deze	kuilen	kunnen	mogelijk	in	verband	worden	gebracht	met	spoor	39,	een	uitbraakspoor	
in	 het	 vlak	 van	 een	 structuur	 en	 een	 uitbraakspoor	 in	 het	 noordprofiel,	 dat	 waarschijnlijk	 toebehoort	 aan	 de	
bierbrouwerij	van	het	klooster	in	de	17de	eeuw.		

De	aanwezigheid	van	deze	kuilen	en	uitbraaksporen	toont	aan	dat	er	gedurende	de	17de	eeuw	veel	verbouwd	is	op	het	
kloosterdomein.	De	historische	bronnen	staven	deze	hypothese.	Na	de	godsdiensttroebelen	in	het	 laatste	kwart	van	de	
16de	eeuw	is	een	groot	deel	van	het	kloostercomplex	zwaar	beschadigd	en	sommige	gebouwen	zijn	geheel	vernield.	In	de	
17de	 eeuw	 begint	 men	 stelselmatig	 aan	 de	 heropbouw	 van	 de	 kloostergebouwen.	 Wanneer	 het	 grondplan	 van	 het	
klooster	 in	 het	midden	 van	de	17de	 eeuw	wordt	 vergeleken	met	het	 plan	 van	1784	 is	 af	 te	 lezen	dat	 er	 verschillende.	
Wijzigingen	zijn	doorgevoerd.		

Ten	 slotte	 bevinden	 er	 zich	 nog	 2	 beschoeide	 grachten	 op	 het	 terrein.	 Beide	 sporen	 konden	 niet	 optimaal	 worden	
onderzocht	 omdat	 spoor	 132	 zich	 grotendeels	 in	 het	 zuidprofiel	 bevindt	 en	 spoor	 57	 zwaar	 verstoord	 is	 door	 een	
moderne	betonnen	riolering.	Aan	de	hand	van	het	beschikbaar	kaartmateriaal	en	de	vondsten	kan	besloten	worden	dat	
spoor	57,	of	een	voorloper	ervan,	al	in	gebruik	was	in	de	15de	eeuw	en	pas	is	gedempt	in	de	19de	eeuw.	Het	aardewerk	uit	
spoor	132	dateert	uit	de	17de	en	18de	eeuw.	Het	dempingspakket	bevat	opnieuw	19de	eeuws	materiaal.	Deze	grachten	zijn	
waarschijnlijk	gedempt	wanneer	de	zusters	Maricolen	het	terrein	in	het	midden	van	de	19de	eeuw	in	gebruik	nemen.	
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Het	aantreffen	van	een	grafveld	zonder	een	duidelijke	organisatie	waarbij	de	helft	van	de	skeletten	is	begraven	in	
collectieve	graven	toont	aan	dat	de	begraafplaats	van	Maria	Troon	is	ontstaan	in	een	periode	van	crisis.	Wanneer	
we	vaststellen	dat	de	meeste	graven	zijn	ingesneden	in	dezelfde	laag	en	dat	de	collectieve	graven	kort	op	elkaar	zijn	
gevuld	 en	 afgedekt	 kan	 besloten	 worden	 dat	 de	 begraafplaats	 niet	 in	 gebruik	 is	 geweest	 gedurende	 een	 lange	
periode.	De	aanwezigheid	van	verschillende	clusters	graven	met	dezelfde	oriëntatie	toont	aan	dat	de	begraafplaats	
is	aangelegd	in	verschillende	fasen	gespreid	over	enkele	jaren.	Omdat	op	geen	enkel	skelet	sporen	van	geweld	zijn	
aangetroffen	 kan	de	dood	door	oorlogsgeweld	worden	uitgesloten.	De	begraafplaats	 is	 dus	niet	 ontstaan	 in	 een	
oorlogssituatie	maar	 is	eerder	het	gevolg	van	een	plotse	 sterfte	die	 is	 veroorzaakt	door	een	besmettelijke	 ziekte	
zoals	de	pest.		

Het	onderzoek	heeft	door	middel	van	historische,	archeologisch	en	biologische	bronnen	kunnen	bewijzen	dat	de	
begraafplaats	in	de	kloostertuin	dezelfde	is	als	de	begraafplaats	die	wordt	vermeld	in	de	historische	bronnen.	We	
kunnen	besluiten	dat	gedurende	de	Calvinistische	bezetting	van	1579	tot	1584	het	verlaten	kloosterpand	van	Maria	
Troon	 is	 omgevormd	 tot	 pesthuis	 met	 bijhorende	 begraafplaats	 voor	 slachtoffers	 die	 bezweken	 aan	 de	 ziekte.	
Indien	al	 in	1579	slachtoffers	zijn	begraven	bevinden	er	zich	in	het	onderzoeksgebied	de	resten	van	minstens	120	
personen.	 Dit	 wil	 zeggen	 dat	 indien	 er	 in	 de	 toekomst	 nog	 ingrepen	 in	 de	 bodem	 gebeuren	 in	 de	 tuin	 er	 nog	
bijkomende	skeletten	aan	het	oppervlak	kunnen	komen.		

	

Als	eindbesluit	kunnen	we	vaststellen	dat	het	onderzoek	in	de	tuin	van	het	rust-en	verzorgingstehuis	Mariatroon	in	
Dendermonde	de	archeologische	verwachtingen	sterk	heeft	overtroffen.	Naast	resten	van	het	Birgitinessenklooster	
zijn	er	sporen	gevonden	die	teruggaan	tot	de	hoge	middeleeuwen.	De	ontdekking	van	een	pestbegraafplaats	levert	
een	grote	bijdrage	aan	de	kennis	van	noodbegraafplaatsen	in	Vlaanderen.	Dit	onderzoek	kan	een	eerste	aanzet	zijn	
naar	 verder	 onderzoek	 van	 begraafplaatsen	 die	 zijn	 ontstaan	 in	 tijden	 van	 sterftecrisis.	 Dergelijke	 onderzoeken	
kunnen	een	schat	aan	informatie	opleveren	over	het	leven	en	sterven	in	tragische	perioden	in	de	geschiedenis.		
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2 Aanbevelingen	met	betrekking	tot	toekomstig	onderzoek	

	

De	basisrapportage	betekent	niet	het	einde	van	de	uitwerking	van	het	onderzoek.	Tijdens	het	veldwerk	zijn	verschillende	
stalen	genomen	voor	natuurwetenschappelijk	onderzoek.	De	uitwerking	van	deze	stalen	kunnen	een	meerwaarde	bieden	
aan	de	onderzoeksresultaten.		

Hieronder	 wordt	 een	 korte	 oplijsting	 gemaakt	 van	 de	 stalen	 die	 in	 aanmerking	 komen	 voor	 natuurwetenschappelijk	
onderzoek:	

Dendrochronologisch	onderzoek:	

Onderaan	 grafkuil	 C	 is	 een	 plank	 gevonden	 die	 waarschijnlijk	 deel	 heeft	 uitgemaakt	 van	 een	 lijkkist.	 Een	
dendrochronologisch	 onderzoek	 op	 deze	 plank	 zal	 bevestigen	 of	 het	 hout	 dateert	 uit	 de	 vooropgestelde	 periode	 van	
1579-1584.		

Palynologisch	onderzoek	en	onderzoek	naar	macroresten	

Spoor	7	komt	in	aanmerking	voor	een	onderzoek	van	macroresten	en	een	palynologisch	onderzoek.	Het	onderzoek	naar	
de	aanwezige	macroresten	 in	deze	 context	 zal	 extra	 informatie	opleveren	over	het	dagelijks	dieet	 van	de	15de	eeuwse	
Dendermondenaar.	Aan	de	hand	van	het	onderzoek	kan	worden	afgeleid	of	er	enkel	lokale	producten	zijn	geconsumeerd	
of	 dat	 er	 ook	buitenlandse	producten,	 zoals	 olijven	of	 sinaasappelen	 zijn	 gegeten.	 Een	palynologisch	onderzoek	 zal	 de	
context	 in	een	 landschappelijk	 kader	plaatsen.	Op	deze	manier	 kan	bijvoorbeeld	achterhaald	worden	welke	gewassen,	
bloemen	en	bomen	zich	in	de	omgeving	van	de	beerput	bevonden.		

Spoor	32	en	spoor	117,	een	gracht	en	waterkuil	komen	in	aanmerking	voor	een	palynologisch	onderzoek.	De	uitwerking	
van	deze	stalen	zal	een	bijdrage	leveren	aan	de	kennis	van	de	geschiedenis	van	Dendermonde	in	de	hoge	middeleeuwen.	
Wanneer	deze	stalen	worden	onderzocht,	kunnen	ze	de	gekende	landschappelijke	gegevens	aanvullen	en	de	site	in	een	
bredere	landschappelijke	context	plaatsen.	

Menselijke	resten:	

Door	 het	 aantreffen	 van	 een	 grafveld	 is	 gekozen	 voor	 de	 maximale	 registratie	 van	 de	 inhumaties.	 Het	 budget	 voor	
natuurwetenschappelijk	 onderzoek	 is	 volledig	 ingezet	 op	 de	 studie	 van	 de	 menselijke	 resten.	 Momenteel	 wordt	 een	
fysisch	antropologisch	onderzoek	uitgevoerd	op	het	menselijk	botmateriaal.	Het	fysisch	antropologisch	onderzoek	omvat	
ook	de	uitwerking	van	de	verschillende	14C	stalen	en	de	DNA	analyses.	Na	afloop	van	dit	onderzoek	worden	de	resultaten	
aan	de	basisrapportage	toegevoegd.		

Dierlijke	resten:	

Het	slachtafval	dat	is	verzameld	uit	spoor	92	komt	in	aanmerking	voor	een	archeo-zoölogisch	onderzoek.	Dit	onderzoek	
zal	bijkomende	 informatie	opleveren	over	de	voedingsgewoonten	van	een	kloostergemeenschap	 in	de	 late	15de-	en	de	
eerste	helft	van	de	16de	eeuw.	Aan	de	hand	van	snijsporen	op	het	botmateriaal	kan	worden	nagegaan	op	welke	manier	
het	vlees	is	geprepareerd	voor	consumptie.		

Archeologische	vondsten:	

Tijdens	het	 veldwerk	 is	 een	grote	hoeveelheid	14de	 eeuw	aardewerk	 verzameld.	De	 rijke	 contexten	uit	 spoor	9	en	101	
komen	 in	aanmerking	voor	een	uitgebreide	materiaalstudie.	Aan	de	hand	van	een	materiaalstudie	zal	een	beter	 inzicht	
verkregen	worden	 in	 het	 gebruiksaardewerk	 in	Dendermonde	 in	 de	 14de	 eeuw.	Door	 een	detailstudie	 zal	 het	mogelijk	
worden	 om	 deze	 contexten	 te	 vergelijken	met	 andere	 regio’s	 in	 Oost-Vlaanderen.	 Op	 deze	manier	 kunnen	 regionale	
verschillen	of	overeenkomsten	in	kaart	gebracht	worden.		
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Bijlage	1 Vondstenlijst	
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Bijlage	2 Sporenlijst	
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Bijlage	3 Lagenlijst	
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Bijlage	4 Skeletlijst	
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Bijlage	5 Tekeningenlijst	
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Bijlage	6 Harris	Matrix	



	

	

186	

Bijlage	7 Determinatie	munten	(Luk	Beeckmans)	

	

Spaanse	Nederlanden,	
Filips	II	(1555-1598)	
Statenduit,	Brabant-Antwerpen,	s.d.	(1578-80),	koper,	2,70	g,	25	mm,	corrosie,	slecht	bewaard.	
Vz:		 Vage	sporen	van	het	Spaanse	wapenschild.	
	 Omschrift:	]DVX.BR[	
Kz:	 Gekroond	vuurijzer	met	de	ketting	van	het	Gulden	Vlies	op	een	stokkenkruis.	 	

Omschrift:	]PAC[			]TIA	
Ref:	VG&H	253-1.	
Vondstnummer:	M	27	(skelet	39).	
	
Maasland,	Brogel	
Jan	van	Bunde	(1420-1456)	
Dubbele	mijt,	biljoen,	0,63	g,	19	mm,	groene	patina,	goed	bewaard.	
	Vz:		 Schuinliggend	schild	met	drie	balken	(chevrons)	onder	een	bladerdak.	
	 Omschrift:	]IOhAns[	
Kz:	 Kort	gevoet	kruis	met	in	de	overliggende	kantons	telkens	het	wapenschildje	van	Brogel.		
											Omschrift:	]DO[	
Ref:	LUCAS,	Brogel,	37-38.		
Vondstnummer:	375.	
	
Continentale	imitatie	van	een	penny	van	James	III	(1460-1488)	van	Schotland,	type	“Rijksappel	
met	kruis”	of	“CRVX	PELLIT”-type.	
Penny,	koper,	z.d.	,	0,	68	g,	17	mm,	sterke	corrosie,	slecht	bewaard.	
Vz.	 	Een	rijksappel	met	kruis.	
	 Omschrift:	-	
Kz.		 Latijns	kruis	in	een	vierpas.	
	 Omschrift:	-	
Ref.:	MURRAY	&	VAN	NEROM,	type	3.	
Vondstnummer	373.	
	
	
Rekenpenning,	Nurenberg	(?),		
Koper,	1,37	g,	28	mm,	zware	corrosie.	
Vz.	 Dubbele	ruitvorm	met	vier	lelies	
	 Omschrift:	Fictief	(onleesbaar).	
Kz.	 Vierpas	met	lelies.	
	 Omschrift:	Fictief	(onleesbaar).	
Ref.:	MITCHINER	
Vondstnummer:	massagraf,	spoor	92.	
	
Niet	te	identificeren	
	
Biljoen,	14de-15de	eeuw	(?),	1,34	g,	17	mm,	afgesleten.	
Vondstnummer:	28.	
	
Biljoen,	14de-15de	eeuw	(?),	0,83	g,	18	mm,	afgesleten.	
Vondstnummer:	M	11.	
	
Biljoen,	14de-15de	eeuw	(?),	1,63	g,	22	mm,	afgesleten.	
Vondstnummer:	skelet	31.	
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Losse	vondsten	
	
Napoleon	III,	Tweede	Keizerrijk	(1852-1870)	
Cinq	centîmes,	brons,	1854,	A	(Parijs),	4,47	g,	25	mm,	zeer	goed	bewaard.	
Vz.	 	Hoofd	van	de	keizer	naar	links.	
				 Omschrift:	NAPOLEON	III	EMPEREUR,	onderaan	het	jaartal	
Kz.		 Keizerlijke	adelaar	in	vooraanzicht	met	gespreide	vleugels.		
	 Omschrift:	*	EMPIRE	FRANCAIS	*	CINQ	CENTIMES	*	
Ref:	DM	&	POIN	155.	
Vondstnummer:	376	
	
Tweede	exemplaar,	1856,	A	(Parijs),	4,63	g,	25	mm,	zeer	goed	bewaard.	
Vondstnummer:	376.	
	
Derde	exemplaar,	1856,	W	(Rijsel),	4,34	g,	25	mm,	zeer	goed	bewaard.	
Vondstnummer:	376.	
	
	Volledig	afgesleten	munt,	biljoen,	14de-15de	eeuw	(?),	0,90	g,	20	mm.	
Vondstnummer:	376.	
	
	Volledig	afgesleten	munt,	biljoen,	14de-15de	eeuw	(?),	0,65	g,	18	mm.	
Vondstnummer:	376.	
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Bijlage	8 Grondplannen	
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Bijlage	9 Coupetekeningen	
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Bijlage	10 Gedigitaliseerde	tekeningen	aardewerk	
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Bijlage	11 Determinatielijst	getekend	aardewerk	
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Bijlage	12 Grondplannen	klooster	
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