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Samenvatting

Van 18 oktober tot en met 24 november 2011 heeft 

archeologisch onderzoek plaatsgevonden op het 

Klokkenveld aan de Marnixlaan te Utrecht. Het onder-

zoek is uitgevoerd door archeologen van de Afdeling 

Erfgoed van de gemeente Utrecht in opdracht van het 

Ingenieursbureau van de gemeente Utrecht (IBU). Het 

onderzoek vond plaats in het kader van de herinrichting 

van het Klokkenveld, waar een nieuw buurtpark van bijna 

twee hectare is aangelegd voor de wijk Ondiep. Voor deze 

herinrichting zou een nieuw riool, een park met speel-

toestellen en een wandelpad worden aangelegd en bijna 

veertig nieuwe bomen worden aangeplant.

Het plangebied bevindt zich binnen een terrein dat op de 

archeologische waardenkaart van de gemeente Utrecht 

staat aangegeven als een terrein van hoge archeologische 

waarde. Op dit terrein bevinden zich de resten van het 

kartuizerklooster Nieuwlicht (1391-1580).

Sinds 2001 zijn bij verschillende werkzaamheden 

archeologische waarnemingen en onderzoeken gedaan 

en werden telkens sporen van het klooster aangetroffen. 

In 2007 leidde een wegvernieuwing ter hoogte van de ro-

tonde tot een noodopgraving. In 2008 werd een archeolo-

gisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd, in 2009 gevolgd 

door een archeologisch definitief onderzoek, voorafgaand 

aan de nieuwbouw van de Kop van Geuzenwijk. Tot nu 

toe zijn overblijfselen van de kerk, de grote en de kleine 

pandhof, diverse kluizen, beerputten, waterputten, een 

waterkanaal, een bijgebouw en een groot aantal mense-

lijke skeletten aangetroffen. 

Voor de herinrichting van het Klokkenveld waren diverse 

bodemingrepen gepland die een bedreiging zouden 

vormen voor het archeologische bodemarchief. Besloten 

werd dat de werkzaamheden die niet verder zouden 

reiken dan 30 cm onder maaiveld archeologisch zouden 

worden begeleid. Daar waar diepere ingrepen noodzake-

lijk waren, zou worden overgegaan tot een vlakdekkend 

archeologisch onderzoek.

Het onderzoek viel in twee delen uiteen: ten eerste werd 

het nieuw aan te leggen riooltracé archeologisch begeleid, 

evenals de aanleg van het cunet voor het wandelpad, de 

verwijdering van oude bomen en de aanleg van boomkui-

len voor nieuwe bomen, de aanleg van één sleuf voor de 

aanplant van een heg en het verplaatsen van de basket-

baldoelen. Ten tweede vond een definitief archeologisch 

onderzoek plaats op de locatie van een nieuw aan te 

leggen speeltuin.

Het archeologisch veldonderzoek heeft opnieuw sporen 

en structuren opgeleverd die kunnen worden geïnterpre-

teerd als resten van het kartuizerklooster Nieuwlicht. Het 

gaat om muurresten, uitbraaksleuven, vier beerputten 

en vier waterputten. De muurresten en uitbraaksleuven 

behoren onder meer tot de de oostelijk gelegen pandhof-

gang waarvan nog niet eerder sporen waren aangetroffen 

en de zuidelijk gelegen pandhofgang, waarvan bij diverse 

projecten resten zijn gedocumenteerd. Zodoende kan 

nu de omvang van de grote pandhof, de bijbehorende 

begraafplaats op de binnenplaats en de begraafplaats in 

de pandhofgang vastgesteld en begrensd worden. Verder 

zijn de contouren van een kluis gedocumenteerd, en 

aanwijzingen voor het bestaan van vier andere aangetrof-

fen. Drie bevinden zich aan de oostelijk gelegen pand-

hofgang, die op grond van hun ligging en datering door 

Willem van Abcoude zijn gebouwd. Verder zijn de resten 

van de vierde kluis aan de zuidelijk gelegen pandhofgang 

ontdekt. 

Evenals bij voorgaande onderzoeken zijn ook nu weer 

menselijke skeletten aangetroffen. Deze zijn aan een 

fysisch antropologisch onderzoek onderworpen. Bij dit 

onderzoek zijn tevens skeletresten die werden aangetrof-

fen bij het onderzoek MRL-1 in 2001 meegenomen. In 

totaal gaat het om minimaal elf tot dertien individuen. 

Van de beer-en waterputten zijn monsters genomen voor 

botanisch en zoölogisch onderzoek. Deze bleken verras-

sende resultaten op te leveren en meer inzicht te geven in 

het voedselpatroon van de monniken. Bijzondere spece-

rijen, zoals lange peper en paradijskorrels, en voedingsge-

wassen zoals rijst zijn aangetroffen. Behalve vis stond ook 

zeehond op het menu. En er zijn aanwijzingen dat er wit 

in plaats van bruin brood werd gegeten.

Het dendrochronologisch onderzoek van de duigen van 

waterputten leverde ook extra dateringen op. Tot slot 

bevond zich tussen het vondstmateriaal een zegelstempel, 

die aan Henricus Bor kan worden toegeschreven. Hij 

was vicaris van het klooster en wordt als auteur van het 

Necrologium aangewezen.
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Afb. 1.1 De onderzoekslocatie op gemeentelijk en landelijk niveau.
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1.1 Inleiding

 

Van 18 oktober tot en met 24 november 2011 heeft 

archeologisch onderzoek plaatsgevonden op het 

Klokkenveld aan de Marnixlaan te Utrecht. Het onder-

zoek is uitgevoerd door archeologen van de Afdeling 

Erfgoed van de gemeente Utrecht in opdracht van het 

Ingenieursbureau van de gemeente Utrecht (IBU).

Het onderzoek vond plaats in het kader van de herinrich-

ting van het Klokkenveld, waarbij een nieuw buurtpark van 

bijna twee hectare is aangelegd voor de wijk Ondiep. 

Voor deze herinrichting moest een nieuw riool, een park 

met speeltoestellen en een wandelpad worden aangelegd 

en bijna veertig nieuwe bomen worden aangeplant.

Het plangebied bevindt zich binnen een terrein dat op 

de archeologische beleidskaart van de gemeente Utrecht 

staat aangegeven als een terrein van hoge archeologische 

waarde. Op dit terrein bevinden zich namelijk de resten 

van het kartuizerklooster Nieuwlicht (1391-1580). Dit 

betekent dat voor bodemingrepen met een omvang van 

meer dan 50 m2, die bovendien dieper gaan dan 30 cm 

onder maaiveld een archeologievergunning moet worden 

aangevraagd. 

Sinds 2001 zijn bij verschillende werkzaamheden archeo-

logische waarnemingen en onderzoeken gedaan en zijn 

telkens resten van het klooster aangetroffen. In 2001 

werd een deel van het koor van de kerk opgegraven, delen 

van de zuidelijk en noordelijk gelegen gangen van de 

grote pandhof en werd een aantal skeletten geborgen. In 

2007 leidde een wegvernieuwing ter hoogte van de ro-

tonde tot een noodopgraving. Toen werd de kleine pand-

hof, een waterkanaal en een bijgebouw aangetroffen. Ook 

kon de zuidelijk gelegen gang van de grote pandhof en 

de kerk verder in kaart worden gebracht en werden weer 

graven en skeletten gevonden. In 2008 werd een archeolo-

gisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd, in 2009 gevolgd 

door een archeologisch definitief onderzoek, voorafgaand 

aan de nieuwbouw van de Kop van Geuzenwijk. Bij deze 

onderzoeken werden de westelijk gelegen gang van de 

grote pandhof, restanten van diverse kluizen, evenals 

beerputten en waterputten aangetroffen. Ook konden de 

zuidelijk en de noordelijk gelegen gangen van de grote 

pandhof en het vervolg van het al in 2007 tevoorschijn 

gekomen waterkanaal verder worden onderzocht.

Voor de herinrichting van het Klokkenveld waren diverse 

bodemingrepen gepland die een bedreiging zouden 

vormen voor het archeologische bodemarchief. In 

eerste instantie was uitgegaan van een archeologische 

begeleiding van alle werkzaamheden in het plangebied. 

Bij het graven van twee proefgaten werd duidelijk dat 

sporen zich vrij dicht aan het oppervlak bevonden en 

dat bodemingrepen grote schade zouden veroorzaken 

en bovendien zouden leiden tot een groot verlies aan 

informatie. Zodoende is in overleg met de opdrachtgever 

door het bevoegd gezag besloten dat de werkzaamheden 

ten behoeve van bodemingrepen die niet verder zouden 

reiken dan 30 cm onder maaiveld archeologisch zouden 

worden begeleid. Waar diepere ingrepen noodzakelijk 

waren, zou worden overgegaan tot een vlakdekkend 

archeologisch onderzoek.

Het onderzoek viel in twee delen uiteen: ten eerste werd 

het nieuw aan te leggen riooltracé archeologisch begeleid, 

evenals de aanleg van het cunet voor het wandelpad, de 

verwijdering van oude bomen en de aanleg van boomkui-

len voor nieuwe bomen, de aanleg van één sleuf voor de 

aanplant van een heg en het verplaatsen van de basket-

baldoelen. Ten tweede vond een definitief archeologisch 

onderzoek plaats op de locatie van een nieuw aan te 

leggen speeltuin.

1.2 Landschappelijke en 
historische context van de 
onderzoekslocatie

De onderzoekslocatie bevindt zich op de rand van de 

stroomrug van de Vecht, circa 1,5 km ten noorden van 

de middeleeuwse stad tussen een verlande bocht van 

de Vecht en het gegraven deel de Nye Vecht (1338). Dit 

gebied is zogenaamd ‘oud land’ en was in gebruik als 

bouwland of eng. Het stond bekend als de curtis of hof te 

Everiksdorp (afb.1.3-1.5). Het goed moet oorspronkelijk 

deel hebben uitgemaakt van het koningsgoed dat in 723 

door Karel Martel aan de Utrechtse kerk werd geschonken. 

Rond 1050 werd de curtis door bisschop Bernold bij de 

stichting aan het kapittel van Sint Jan gegeven en maakte 

het onderdeel uit van een aanvangskapitaal, de dos, dat 

de kanunniken een minimum van bestaanszekerheid 

bood. De schenking omvatte in ieder geval zeven curtes. 

Iedere curtis of hof is, in het algemeen gesteld, een 

totaal van landerijen en rechten dat vanuit een centrale 

boerderij (de vroonhof) werd beheerd (Palmboom 1995, 

19, 50, 98-100, 181). De naam Everiksdorp komt in 1216 

in de bevestigingsoorkonde van goederenbezit door paus 

Innocentius III nog voor. In 1249 wordt echter in een 

oorkonde van goederenbezit vermelding gemaakt van ‘het 

1 Inleiding
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Afb. 1.2 Het herinrichtingsplan Klokkenveld.
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Hogeland’ bij Utrecht (Palmboom 1995, 76-79, 106). Dit 

werd de nieuwe benaming voor het grondgebied binnen 

de bocht van de Vecht, dat binnen de stadsvrijheid van 

Utrecht lag (Palmboom 1995, 108-109).

Aan het einde van de dertiende eeuw werden zowel de 

landerijen als het gerecht binnen de oude Vechtbocht dus 

‘het Hogeland’ of ‘de Hogelanden’ genoemd. In de jaren 

‘30 van de veertiende eeuw maakte de stad plannen om 

de bocht van de Vecht die om het Hogeland heen liep af te 

snijden. Daarvoor zou een ‘diep’ gegraven moeten worden 

dwars door het land dat omschreven werd als het goet ten 

Enghe, ghelegen opt Hogheland bi Utrecht. In 1338 werd 

een overeenkomst opgesteld tussen de stad, de gilden 

en het kapittel van Sint Jan. Het graven van het diep, de 

Nieuwe Vecht, was voor 8 april 1339 voltooid (Palmboom 

1995, 172-181). De bocht van de Oude Vecht bleef als 

een ondiepte tot in de twintigste eeuw zichtbaar in het 

landschap (afb.1.6, 1.7).

In 1498 wordt het land binnen de Vechtbocht in een oor-

konde omschreven als dat goit the Enghe gelegen buyten 

die Weertpoirt opt Hoghelant. De totale oppervlakte van 

de landen die eigendom van het kapittel waren bedroeg 

61½ morgen of 52 hectaren aan verpachte landen en 28 

morgen, of 23,7 hectaren aan lenen. Eén hiervan is het 

guet ten Blomendale. Dit leen aan Dirk Ermbrechtszoon 

uit 1382 werd later geallodialiseerd (dit is het verbreken 

van de band tussen leenheer en leenman) en op 24 

februari 1392 aan de kartuizers in erfpacht gegeven. De 

oppervlakte van het geallodialiseerde leen bedroeg onge-

veer 20 morgen of ongeveer 17 hectaren. In 1417 werd 

het grondbezit uitgebreid met een vermoedelijk eveneens 

geallodialiseerd leen genaamd den Enge, dat 8 morgen 

ofwel 6,8 hectaren groot was (Palmboom 1995, 172-181).

Het klooster ‘De kartuize van het Nieuwe Licht van Sint 

Salvator in Bloemendaal buiten de stad Utrecht’, ofwel 

domus Nove Lucis Sancti Salvatoris1 was één van de drie 

middeleeuwse kloosters ten noorden van de Utrechtse 

stad.2 Het werd in 1391 door Zweder van Abcoude, heer 

van Gaasbeek, Putten en Strijen, gesticht. Kort nadat het 

goed Bloemendaal was verworven, begon men met de 

bouw van het klooster. Kartuizerkloosters zijn gebouwd 

volgens een min of meer vast grondplan. Ieder complex 

bestaat in ieder geval uit een kerk, een grote pandhof met 

daaromheen de afzonderlijke cellen of kluizen, en een 

kleine pandhof met gebouwen voor gezamenlijk gebruik 

Afb. 1.3 Uitsnede geomorfogenetische kaart van Zuid-Utrecht, schaal 1:25.000 Blad 1 Harmelen, Geografische Instituut Utrecht, H.J.A. 
Berendsen 1982.
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Afb. 1.4 Op de kaart van Specht zijn de stroomgordel van de 
Vecht, de oude loop en het gegraven deel van de rivier en het 
gebied behorende bij het kartuizerklooster aangegeven. Bron: R. 
van de Mark 2001, Kaart 2.

Afb. 1.5 De kadastrale kaart van 1832 geprojecteerd op een 
moderne topografische kaart. Bron: R. van de Mark 2001, Kaart 1.

zoals het kapittelhuis en de refter. De kluizen zijn kleine 

huisjes waar de monniken in afzondering leven.

Oorspronkelijk leefden de monniken geheel afgezonderd 

van de lekenbroeders, ieder in een eigen complex (respec-

tievelijk la maison haute en la maison basse). In de loop 

van de tijd werden beide complexen samengevoegd en 

werd het ‘lage huis’ voorgezet in de vorm van een voorhof 

waar zich de gebouwen voor de lekenbroeders bevinden, 

evenals de werkplaatsen, stallen, schuren en verblijven 

voor gasten (Aniel 1983, 21-66).

Het eerste kartuizerklooster werd in 1084 gesticht door 

Bruno van Keulen in de buurt van Grenoble. Dit zou later 

uitgroeien tot La Grande Chartreuse, het moederhuis van 

de orde. De groei van de orde bleef in eerste instantie be-

perkt tot Frankrijk en Italië. In de veertiende eeuw werden 

107 kloosters gesticht in verschillende Europese landen. 

Het hoogste aantal stichtingen werd bereikt in 1521 en 

kwam toen op een totaal van 206 huizen (Sanders 1990, 

14-17; Mores 2009, 2-3).

De orde is oorspronkelijk gebaseerd op de regel van 

Benedictus, die door Bruno werd aangepast om het kluize-

naarsideaal te verwezenlijken: de monniken leven streng 

ascetisch, in armoede en eenzaamheid, ieder in een eigen 

cel. Hier kopieert men handschriften of houdt zich bezig 

met eenvoudige handenarbeid, zoals houtsnijden. Het 

gemeenschappelijke leven bestaat alleen uit de liturgische 

verplichtingen: driemaal daags gezamenlijk bidden in de 

kerk, een dagelijkse mis, en gezamenlijk eten op zon- en 

feestdagen. Dit zijn ook de dagen voor een gezamenlijke 

wandeling.

Het leven binnen de orde is sterk begrensd: de individuele 

cel vormt de eerste grens, de tweede wordt gevormd 

door de kloostermuren, de derde is de aan de zondagse 

wandeling gestelde ‘grens der monniken’ en op enige 

kilometers van het klooster de ‘grens van de procurator’ 

ten behoeve van het beheer van het bezittingen. Alleen 

de priors konden verder gaan. Zij werden jaarlijks op de 

vierde zondag na Pasen bijeengeroepen voor de verga-

dering van het generaal kapittel. Onderdeel van deze 

vergadering waren de verslagen van de visitatoren die alle 

kloosters binnen een provincie controleerden (Gumbert 

1975, 8-9; Sanders 1990, 32-33, 37-38).

De kloostergemeenschap bestond idealiter uit twaalf 

monniken en een prior die gekozen werd uit hun midden. 

De monniken waren de ingetreden broeders die volgens 
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Afb. 1.6 Op de kaart van de stadsvrijheid van Specht uit 1696 wordt het kloosterterrein afgebeeld en naar de oorspronkelijke bewoners 
verwezen: Carthuesers. Bron: M. Donkersloot-de Vrij 1989, 128-129.

Afb. 1.7 Een luchtfoto van de wijk Ondiep uit 1923. Op de voorgrond de Amsterdamse Straatweg. Links boven het sportpark aan de 
Thorbeckelaan, met daarachter het kloosterterrein. Rechts op de foto de Vechtbocht. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer 
84634.
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de strenge regels van de orde leefden. Zij werden, als 

zij aan de juiste eisen voldeden, na een relatief lange 

proefperiode als novice aangenomen. Na deze periode 

konden zij door het afleggen van hun gelofte definitief 

intreden. Tot de groep van monniken behoorden ook de 

prior, de procurator, de vicaris en de sacrista. De prior 

was het hoofd en werd in principe gekozen door en 

uit de monniken. In speciale gevallen kon het generaal 

kapittel gedurende enige tijd een rector aanwijzen, 

bijvoorbeeld tijdens de opbouw van een klooster of als 

een prior tussentijds door de visitatoren was afgezet. 

De procurator stond hem bij in de dagelijkse gang van 

zaken: hij handelde de financiële zaken af en gaf leiding 

aan de lekenbroeders. De vicaris was de waarnemer van 

de prior wanneer deze niet aanwezig was. Samen met de 

procurator vormde hij de belangrijkste raadgever van de 

prior. De sacrista of koster droeg zorg voor de kerk, het 

luiden van de klok en had de verantwoordelijkheid over 

de bibliotheek (Sanders 1990, 33-35).

De kloostergemeenschap werd aangevuld met lekenbroe-

ders, bestaande uit conversen en donaten. De conversen 

waren belast met de dagelijkse karweitjes en oefenden 

verschillende ambachten uit. Zij hadden dus geen 

religieuze taak, maar hadden wel de gelofte van gehoor-

zaamheid, bekering en volharding afgelegd. De donaten 

verbonden zich door een contract aan de orde. Zij legden 

geen gelofte af, maar moesten zich wel onderwerpen 

aan de wil van de prior. Verder konden in het klooster 

reddieten en proveniers opgenomen worden. De reddieten 

hadden een aangepast leven vanwege hun gezondheid of 

om andere redenen. Als clericus redditus konden zij als 

monnik leven, hoewel hun positie beperkter was. Zo had-

den zij geen stem in het kapittel en konden niet zonder 

toestemming tot het priesterambt worden toegelaten. De 

laicus redditus was een lichtere variant van de conversen. 

De proveniers of prebendarii kochten zich een plek om 

materieel onbezorgd te kunnen leven. De instituten van 

reddieten en proveniers werden in de zestiende eeuw 

afgeschaft (Scholtens 1952, 98-99; Sanders 1990, 35-37; 

Mores 2009, 1-4).

In de Noordelijke Nederlanden zijn gedurende de 

veertiende en vijftiende eeuw in totaal negen kartuizen 

gesticht. De eerste in het huidige Nederland werd 

gebouwd bij Geertruidenberg en stamt uit 1336, de 

laatste dateert uit 1485 en werd in Kampen gesticht. Het 

klooster Nieuwlicht is de vierde van de stichtingen. Met 

uitzondering van de kartuis van Roermond, verdwenen 

alle kloosters van deze orde in de loop van de zestiende 

eeuw als gevolg van de Tachtigjarige oorlog. Hoewel het 

klooster in Roermond zwaar te leiden had van de troepen 

Afb. 1.8 De vogelvluchtkaart van Anthonie van den Wijngaerde (ca. 1558) geeft een mooi beeld van drie kloosters ten noorden van de 
stad liggend langs de Vecht: Bethlehem (1423), Nieuwlicht (1391) en Mariëndaal (1244). Bron: M. Donkersloot-de Vrij 1989, 28-29.
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Afb. 1.9 Uitsnede van de kadastrale kaart van 1832.

van Willem van Oranje, bleef dit wel bestaan en werd uit-

eindelijk in 1783 gesloten op last van Oostenrijkse keizer 

Joseph II. Roermond is dan ook de enige stichting van de 

kartuizerorde in Nederland die grotendeels bewaard is 

gebleven (Gumbert 1975, 11; Gruijs 1975, 156-244).

Historische kaarten

Op historische kaarten staat de locatie van het klooster-

terrein weergegeven. De vogelvluchtkaart van Anthonie 

van den Wijngaerde (circa 1558) geeft een mooi beeld 

van de drie kloosters die ten noorden van de stad  langs 

de Vecht lagen: Bethlehem (1423), Nieuwlicht (1391) 

en Mariëndaal (1244) (Donkersloot-de Vrij 1989, 28-29) 

(afb.1.8). Op de kaart van de stadsvrijheid door Specht uit 

1696 staat het terrein van Nieuwlicht afgebeeld en wordt 

naar de oorspronkelijke bewoners verwezen: Carthuesers 

(Donkersloot-de Vrij 1989, 128-129). De kadastrale kaart 

van 1832 toont eveneens het oorspronkelijke kloosterter-

rein: de grachten en perceelsloten, het poortgebouw en 

een boerderij met bijgebouwen (afb.1.9). Ook staat de 

weg naar Chartreuse afgebeeld. Deze wijkt af van het 

huidige tracé en kwam voor het poortgebouw uit. In de 

moderne situatie loopt de Laan van Chartroise achter het 

poortgebouw langs en direct over het kloosterterrein. 

Het poortgebouw en het gebouw dat later is opgegaan 

in de boerderij ‘Chartroise’ zijn de enige overgebleven 

gebouwen (afb.1.10, 1.11). De grachten en perceelsloten 

bleven tot het begin van de twintigste eeuw intact, maar 

zijn hierna grotendeels verdwenen met de bouw van 

de stadsuitbreidingen Ondiep en Zuilen (afb.1.12). Een 

gedeelte van de zuidelijke gracht is heden ten dage nog 

aanwezig (afb.1.13).

Bouwgeschiedenis van Nieuwlicht

Over de bouwgeschiedenis van Nieuwlicht zijn uit 

de literatuur diverse gegevens bekend. Vermoedelijk 

nam Zweder van Abcoude, heer van Gaasbeek, Putten 

en Strijen, in 1390 zich voor een kartuizerklooster 

te stichten, wat de vierde stichting in de Noordelijke 

Nederlanden zou worden. In 1391 liet hij daadwerkelijk 

een akte opstellen. Zijn vriend Tydeman Graeuwert, prior 

van het kartuizerklooster in Brugge, was bij iedere stap 

betrokken. Deze was oorspronkelijk uit Utrecht afkomstig 

en werd vanuit de orde als rector aangesteld voor de 

uitvoering van de plannen. Hoewel Zweder een andere 

locatie voor ogen stond, was het de wens van Graeuwert 

over te gaan tot een stichting in zijn geboortestad. Eerst 

moest naar een geschikte locatie worden gezocht en 

deze werd gevonden in Bloemendaal, ten noorden van de 

stad. Het terrein werd op 20 of 24 februari 1392 aan de 

kartuizers in erfpacht gegeven (Gumbert 1974, 21, 23; 

Palmboom 1995, 172-176). Op 28 mei 1392 werd met de 

bouw begonnen (Gumbert 1974, 21). 

Op 25 juli 1394 waren de werkzaamheden zover gevor-

derd, dat de inwijding van het kapittelhuis met de kleine 

pandhof en de helft van de grote pandhof kon plaats-

vinden (Scholtens 1953, 47; Gumbert 1974, 25-26). Het 

Afb. 1.10 Gezicht op het poortgebouw van het voormalige 
kartuizerklooster Nieuwlicht te Utrecht in 1914. De foto is 
genomen vanaf de oude Laan van Chartreuse. Bron: Het Utrechts 
Archief, catalogusnummer 80706. 
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Afb. 1.11 Gezicht op het poortgebouw en de boerderij in 1932. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer 80714. 

Afb. 1.12 Een ansichtkaart van vóór de Tweede Wereldoorlog, waarop de oostelijke omgrachting nog is te zien die dan onderdeel is van 
het Plantsoen Marnixlaan (bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer 4468).
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Afb. 1.13 De gracht ter hoogte van het poortgebouw in 
1939, vanuit het westen gezien. Bron: Het Utrechts Archief, 
catalogusnummer 41228.

complex is vermoedelijk vrij spoedig omgracht. In 1393 

blijkt er al sprake te zijn van een stenen brug die net is 

gebouwd. Bovendien is er een vermaning, die mogelijk 

uit 1395 dateert, niet langer vrouwen op het omgrachte 

terrein toe te laten (Gumbert 1974, 21-26). Of en wanneer 

er daarnaast sprake is van een (geheel) ommuurd terrein 

is niet duidelijk. Wel is er een vermelding van de bouw 

van een nieuwe muur in 1425 (Gumbert 1974, 35). 

Op 6 juli 1396 werd de eerste steen van de kerk gelegd. 

De wijding vond pas plaats op 15 januari 1407 (Gumbert 

1974, 29). Volgens Scholtens zou deze lange bouwpe-

riode vermoedelijk te wijten zijn aan het overlijden van 

Zweder van Abcoude in 1400. Zijn broer Willem van 

Abcoude trad daarna op als tweede stichter en bekostigde 

de voltooiing van de kerk. Ook de bouw van de oostelijke 

vleugel van de grote pandhof werd door hem gefinancierd 

(Scholtens 1952, 103-4; Gumbert 1974, 28).

De bouw van de kluizen was eveneens afhankelijk van 

schenkingen. Bij zijn dood in 1407 had Willem zeven 

cellen gebouwd (Van Hasselt 1886, 166; Gumbert 1974, 

29). Vijf andere konden worden gebouwd door schen-

kingen van Mechtildis van Nes (2), Agatha Russchenn 

(1) en Willem van Merode (2) (Scholtens 1952, 106-107; 

Scholtens 1953, 48).

Wat het totale aantal kluizen is geweest dat in Nieuwlicht 

heeft bestaan, valt op basis van de literatuur niet met 

zekerheid te zeggen. Het ideale aantal cellen bedraagt 

dertien: één voor elk van twaalf monniken en een prior, 

ofwel een conventus simplex. Scholtens gaat bij de 

indeling van Nieuwlicht van dit principe uit en vermoedt 

dat het klooster later een geleidelijke uitbreiding heeft 

ondergaan, zodat er ten slotte veertien of vijftien cellen 

voor de monniken zijn geweest (Scholtens 1952, 102). 

Gumbert stelt echter dat het aantal van twaalf plus één 

slechts een ideaal aantal voorstelt, want in werkelijkheid 

telden de meeste kloosters namelijk meer dan twaalf mon-

niken, hoewel het er zelden meer dan 24 waren. Hij geeft 

Delft als voorbeeld, dat op twintig berekend was (Gumbert 

1975, 12). Mores gaat voor Nieuwlicht uit van een aantal 

van vier kloosterlingen in 1395, dat oploopt tot twaalf in 

1406. Wanneer de monniken in 1428 moeten uitwijken als 

gevolg van de onrust die het Utrechtse Schisma met zich 

meebrengt, zou het aantal zestien bedragen. Uiteindelijk 

zou er in 1540 sprake zijn van meer dan twintig monni-

ken (Gruijs 1975, 209; Mores 2009, 6-7).

De overige bewoners, bestaande uit de conversen, 

donaten en proveniers werden in ieder geval niet bij de 

monniken, maar in aparte onderkomens ondergebracht. 

Deze bevonden zich vermoedelijk tussen het feitelijke 

kloostercomplex en het poortgebouw (Scholtens 1953, 

50).

In 1438 werd de kerk uitgebreid met de O.L. Vrouwekapel, 

die met drie altaren was opgetrokken tegen de oostelijke 

wand van de kerk (Scholtens 1953, 49-50). Met de kapel 

is de bouw van het kloostercomplex vrijwel afgerond 

(Scholtens 1953, 49-50).

Van alle gebouwen waaruit het complex heeft bestaan, 

zijn alleen het poortgebouw en het gebouw dat later in 

de hofstede ‘Chartroise’ is opgegaan nog over. Net als de 

meeste kartuizerkloosters in de Noordelijke en Zuidelijke 

Nederlanden, viel ook Nieuwlicht ten prooi aan de gebeur-

tenissen tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Meestal waren 

deze kloosters buiten de steden gelegen, reden waarom 

de meeste werden vernietigd als gevolg van de oorlog en 

een aantal werd gesloopt uit strategische overwegingen. 

Dit laatste is ook de reden voor de sloop van Nieuwlicht 

geweest (Van Hulzen 1986, 17-21).

Van het klooster zijn enkele afbeeldingen bekend. De 

oudste dateert rond 1510 en is afkomstig van een triptiek 

die de stamboom van de kartuizerstichtingen weergeeft 

(afb.1.14). Deze laat echter een idealistisch beeld van de 

werkelijkheid zien. Twee vroeg achttiende-eeuwse afbeel-

dingen (afb.1.15) ogen realistischer, maar het is de grote 

vraag of zij dat ook werkelijk zijn. Volgens de beschrijvin-

gen van Het Utrechts Archief zouden zij gemaakt zijn naar 

een onbekende afbeelding van rond 1600. Alle overige 

afbeeldingen dateren van ruime tijd na de sloop, toen wat 

resteerde overging in de hofstede ‘Chartroise’ (afb.1.16).
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1.3 Archeologische context van de 
onderzoekslocatie

De eerste melding van vondsten die in verband kunnen 

worden gebracht met het klooster Nieuwlicht dateert uit 

1922. Volgens een krantenbericht waren bij bouwwerk-

zaamheden op een terrein nabij de Laan van Chartroise de 

resten van een “gang” en menselijke skeletresten aan-

getroffen. Hoewel de “gang” schoon water bevatte, werd 

deze geïnterpreteerd als riool van het klooster.3

In de jaren ‘80 van de vorige eeuw werden aan de oost-

zijde van de rotonde Marnixlaan - Van Hoornekade - Laan 

van Chartroise bij werkzaamheden de vermeende sporen 

van een 5 m brede brug aangetroffen (Wynia 1994 a/b). 

Later werd vermoed dat het waarschijnlijk om restanten 

van de kerk moest gaan, want in 2001 vonden opnieuw 

werkzaamheden plaats op de rotonde. Bij de aanleg van 

een leiding door de REMU werd een aantal menselijke ske-

letten aangetroffen, waarna de politie werd geïnformeerd. 

Dit voorval leidde tot een aantal archeologische waarne-

mingen in hetzelfde jaar onder de projectcode MRL-1. 

Tijdens de aanleg van een riool ten noordoosten van de 

rotonde werden opnieuw graven4 blootgelegd. Vlakbij 

werden de resten van zwaar muurwerk aangetroffen. Deze 

bleken de resten van de kloosterkerk te zijn (Van der Mark 

2001).

Korte tijd later werd een nieuw wegcunet over 

de Marnixlaan uitgegraven ter hoogte van de 

Nieuwlichtstraat. Bij de archeologische begeleiding 

daarvan werd de noordelijke gracht gezien. Deze had een 

breedte van circa 15 m en een diepte van 2,40 m. Ten 

zuiden daarvan werd een circa 9 m lange uitbraaksleuf 

en een aantal kuilen gedocumenteerd. In de westelijke 

wand van het cunet werden sporen waargenomen van 

twee muren, die vermoedelijk oost-west georiënteerd zijn 

geweest (Van der Mark 2001). Deze resten werden gein-

terpreteerd als de vermoedelijke resten van een boerderij, 

maar gaat waarschijnlijk om de resten van de noordelijk 

gelegen pandhofgang en mogelijk een kluis.

Enige tijd later werd tijdens een ontgronding ten zuiden 

van het poortgebouw een profiel over de oorspronkelijke 

Laan van Chartreuse gedocumenteerd. Hier werd een weg 

aangetroffen met een verharding die van na de sloop in 

1580 dateert (Van der Mark 2001).

In 2007 werd bij wegwerkzaamheden opnieuw een 

menselijk skelet aangetroffen, deze vondst leidde tot 

het onderzoek MRL-2 waarbij resten van de grote en 

kleine pandhof, een bijgebouw, een waterkanaal en 

in totaal drieëndertig skeletten werden opgegraven. 

Afb. 1.14 De enige afbeelding van het klooster Nieuwlicht die met zekerheid van vóór de sloop in 1580 dateert. Detail van een triptiek 
uit circa 1510 met de stamboom van de kartuizerorde in het Germanisches Nationalmuseum te Neurenberg. Foto: J.A. van der Hoeve.
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Afb. 1.15 Twee afbeeldingen van het klooster Nieuwlicht uit 
de vroege achttiende eeuw. De eerste is van J. Stellingwerf en 
dateert rond 1725. De tweede is van L.P. Serrurier en dateert 
rond 1730. Beide tekeningen zouden zijn gemaakt naar een 
onbekend voorbeeld uit de vroege zeventiende eeuw. Bron: Het 
Utrechts Archief, catalogusnummer 37650 en 35059.

Afb. 1.16 Overzicht van het terrein van het kartuizerklooster 
Nieuwlicht te Utrecht met de overgebleven gebouwen. Tekening 
van Nicolaas van der Monde uit 1840. Op deze afbeelding in 
vogelvlucht staan enkele gebouwen aangegeven die niet zijn terug 
te vinden op de kadastrale kaart van 1832. Zij dateren dus van na 
die tijd. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer 37649.
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Afb. 1.17 Overzicht van alle onderzoeken tot en met 2011.
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Later in het jaar werden de werkzaamheden aan de 

Marnixlaan begeleid en werd een deel van de kloosterkerk 

gedocumenteerd.

Door de opgravingen in 2007 was het duidelijk dat er 

meer resten van het klooster bewaard zouden zijn, en 

was nu ook bekend waar delen van het complex gezocht 

moesten worden. Dit leidde tot een proefsleuvenonder-

zoek in 2008 in het kader van het sloop-nieuwbouwpro-

ject ‘de Kop van Geuzenwijk’, eveneens uitgevoerd door 

archeologen van de Afdeling Erfgoed gemeente Utrecht.5 

Bij dit proefsleuvenonderzoek MRL-3 werd het vervolg van 

de zuidelijk gelegen grote pandhofgang in kaart gebracht. 

Nu werd ook de westelijk gelegen grote pandhofgang 

aangetroffen, met de aanzetten van kluizen. En weer 

werden menselijke skeletten gevonden. Verder werden 

sporen en vondstmateriaal uit de late IJzertijd-Romeinse 

tijd aangetroffen. Het onderzoek leidde in 2009 tot 

een definitief archeologisch onderzoek MRL-46, ditmaal 

uitgevoerd door Hollandia Archeologen uit Zaandijk. Dit 

onderzoek toonde aan dat inderdaad een belangrijk deel 

van de grote pandhof was aangetroffen. Het verloop van 

de grote pandhofgang en sporen van in totaal vijf kluizen 

werden gedocumenteerd, evenals zeven beerputten en 

vijf waterputten. Bovendien werden in totaal 57 skeletten 

geborgen. Tot slot kwam ook nu weer de watergang in 

beeld (afb. 1.17).

Uit de omgeving van de onderzoekslocatie zijn verder 

diverse opmerkelijke vondsten uit andere perioden 

afkomstig. Een van de oudste vondsten van Utrecht kwam 

bij graafwerkzaamheden aan de Thorbeckelaan voor de 

dag. Het is een stenen strijdhamer die omstreeks 2200 

voor Chr. dateert (De Groot 2000, 13). In de restgeul van 

de Vecht ter hoogte van de Van Hoornekade werd een 

‘Vikingzwaard’ aangetroffen (De Groot 2000, 42). De 

meest tot de verbeelding sprekende vondst is echter het 

zogenaamde ‘Utrechtse schip’ dat in 1930 eveneens bij 

graafwerkzaamheden op de Van Hoornekade aan het licht 

kwam (afb.1.18). Het staat sinds jaar en dag opgesteld 

in het Centraal Museum en in 2005 is er een in staal uitge-

voerde replica nabij de vindplaats geplaatst. Het dateert 

rond het jaar 1000 en werd eveneens aangetroffen in de 

restgeul van de Vecht (Van Vliet 2000, 58).

1.4 Fysisch-geografische context  
(M. van Dinter)

Het kloosterterrein bevindt zich op de meandergordel 

van de Vecht en wel in een gebied waar deze stroomrug 

zich in tweeën splitst (afb.1.19). Het ligt op de oostelijke 

tak die circa 500 m breed is. De stroomrug van de Vecht 

maakt deel uit van het Utrechtse stroomstelsel.7 Het stel-

sel loopt via Wijk bij Duurstede naar Utrecht en Woerden 

richting de monding in zee bij Leiden. De Vecht takt in 

Utrecht af van de Oude Rijn richting het noorden en is 

rond 800 voor Chr. ontstaan, dus rond de overgang van 

de late Bronstijd naar de vroege IJzertijd.8 Vermoedelijk 

heeft dit geleid tot een afname van de waterafvoer van het 

rivierstelsel ten westen van Utrecht.

Over de ontwikkeling van de rivierloop van de Vecht 

binnen haar stroomgordel is weinig bekend. Direct ten 

noorden van het opgravingsterrein splitst de stroomrug 

van de Vecht zich in tweeën. Over de westelijke tak heb-

ben we geen enkele informatie. De oostelijke tak heeft 

in elk geval in de middeleeuwen een actieve rivierloop 

gekend. Ter hoogte van de Van Hoornekade, vrijwel direct 

grenzend aan huidige opgravingsterrein, is het eerder 

genoemde middeleeuwse schip opgegraven. Dit schip 

dateert tussen 997 en 1030 en is in de elfde of twaalfde 

eeuw gezonken in de Vecht. Daarmee geeft het de locatie 

aan van de middeleeuwse rivierbedding.9 Verder is tijdens 

opgravingen in de omgeving van de Jan Meijenstraat, bijna 

2 km ten zuiden van het onderzoeksgebied, gebleken dat 

de rivierbedding van de Vecht zich daar in de elfde en 

twaalfde eeuw bevond. De rivierbedding schoof snel op 

in noordelijke richting, alvorens te verlanden (afb.1.19).10 

Ook tijdens een opgraving in de Merelstraat, ca. 1,5 km 

ten zuiden van de Marnixlaan, is een restgeul van de 

Vecht gevonden.11 Het aardewerk op de bodem van deze 

restgeul dateert uit de twaalfde eeuw. Beide dateringen 

komen overeen met de afdamming van de Kromme Rijn 

bij Wijk bij Duurstede in 1122 na Chr. De verlanding van 

de Oude Rijn blijkt echter al in de tiende eeuw aan te 

Afb. 1.18 Het ‘Utrechtse schip’ dat bij de opgraving in 1930 aan 
de Van Hoornekade te Utrecht is gevonden. Bron: Het Utrechts 
Archief, catalogusnummer 41565. 
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vangen. Dit betekent dat de afdamming slechts de beze-

geling is van een reeds in gang gezet, natuurlijk proces, 

zoals Vink (1953) en Berendsen (1982) al veronderstelden. 

Als gevolg van de afdamming kwam definitief een einde 

aan de activiteit van deze Rijntak. De Vecht bleef na de 

afdamming echter nog wel watervoerend door de aanvoer 

van regen- en kwelwater vanuit de Utrechtse Heuvelrug. In 

1338 na Chr. werd de Nye Vecht gegraven en de vaarroute 

sterk ingekort (Van Vliet 2000, 109).

Recentelijk is op nog twee plaatsen in de stad Utrecht 

een restgeul van de Vecht waargenomen. Eén restgeul 

bevindt zich slechts ruim 300 m ten zuiden van de huidige 

opgravingslocatie, aan de Laan van Chartroise (afb.1.19). 

Deze restgeul ligt aan de rand van de meandergordel. 

Een 14C-datering van de basis van de restgeul gaf een 

uitkomst van 1645 ± 35 BP. Dit levert gekalibreerd een 

uitkomst van 263 – 534 cal AD, dus waarschijnlijk in 

vierde of vijfde eeuw na Chr.12 Deze uitkomst sluit opval-

lend goed aan op 14C-dateringen van de laat-Romeinse/

vroegmiddeleeuwse restgeul van de Oude Rijn, die rond 

de vijfde eeuw begint te verlanden.13 Uit diverse onderzoe-

ken blijkt dat de Oude Rijn rond 500 na Chr. vervolgens 

een geheel nieuwe, sterk meanderende rivierbedding 

vormt in het centrale deel van de stroomgordel.14 Al lijkt 

het onwaarschijnlijk, toch kan op basis van de beschik-

bare dateringen van de verlandingen en de vorming van 

de nieuwe vroegmiddeleeuwse bedding niet worden 

uitgesloten dat gedurende korte tijd geen actieve rivier 

in het gebied aanwezig was, dit kan zowel voor de Oude 

Rijn als de Vecht gelden. Verder is een restgeul waarge-

nomen circa 800m. ten zuiden van de Marnixlaan, bij de 

aanleg van een bouwblok aan de Ahornstraat in 2006. 

Een 14C-datering van de basis van deze restgeul levert een 

uitkomst van 912 ± 28 BP, ofwel 1030 – 1210 cal AD.15 

Afb.1.19 Ligging van het onderzoeksterrein, gebogen sloten op historische kaarten, opgravingsterrreinen waar restgeul van de Vecht is 
waargenomen en gereconstrueerde restgeul van de Vecht op geologische kaart van Wansleeben (1982).
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De vraag rijst wat de loop van de Vecht was in de twaalfde 

tot veertiende eeuw. In de loop der jaren is hierover door 

verschillende auteurs een beeld geschetst en bestaat een 

verschil van mening.16 Op historische kaarten van de stad 

Utrecht zijn diverse gebogen sloten en straten zichtbaar 

binnen de meandergordel van de Vecht. Deze geven vaak 

de ligging van kronkel- en restgeulen aan. Op basis van 

deze sloten, plus de bovenstaande gegevens kan een 

reconstructie worden gemaakt van deze loop (afb.1.19). 

Hieruit blijkt dat de middeleeuwse loop van de Vecht 

een sterk meanderend verloop kent. In het begin van de 

twaalfde eeuw migreert de rivier nog. Als gevolg van de 

afdamming in 1122 bij Wijk bij Duurstede neemt de water-

afvoer sterk af en verlanden delen van de rivierbedding.

Bij het archeologische onderzoek in 2007 en 2008 werd 

vastgesteld dat het kloosterterrein van Nieuwlicht zich 

grotendeels op de oeverwal van de Vecht bevindt. De 

westelijke begrenzing van het terrein is een gebogen 

sloot, omdat deze is ingegraven in een kronkelwaardgeul 

van de Vecht. De restgeul van de Vecht ligt ruim 60 

m westelijker. Deze restgeul begon in de dertiende of 

veertiende eeuw te verlanden, vermoedelijk voordat de 

Nye Vecht (1338) is gegraven. Het noordoostelijke deel 

van het kloosterterrein ligt op (oever- op) komafzettingen 

en de kloostersloten waterden af op de Nye Vecht. De 

variatie in opbouw van de ondergrond kan invloed hebben 

gehad op de diepte tot waarop de muurfunderingen van 

het klooster zijn ingegraven (Van Dinter 2013).

1.5 Archeologische verwachting

Op basis van de eerdere archeologische onderzoeken 

op en rond de Marnixlaan werd verwacht dat er in ieder 

geval menselijke skeletten tevoorschijn zouden komen en 

restanten van het klooster aanwezig zouden zijn. Gezien 

de vondst van sporen uit de late IJzertijd-Romeinse tijd 

in de directe omgeving van de onderzoekslocatie kon 

niet worden uitgesloten dat er ook oudere bewonings-

sporen aanwezig zouden zijn. Bovendien blijkt uit de 

literatuur dat binnen de Vechtbocht een vroegmiddel-

eeuwse curtis moet hebben bestaan, op grond waarvan 

de aanwezigheid van vroegmiddeleeuwse bewoning niet 

uitgesloten kon worden. Tot slot kon de vermelding van 

‘het goed Bloemdaal’ , in combinatie met het feit dat bij 

het onderzoek in 2007 dertiende-eeuwse baksteen was 

aangetroffen, een aanwijzing zijn voor het bestaan van 

een middeleeuwse hofstede of huis.

1.6 Doel van het onderzoek

Het doel van zowel de Archeologische Begeleiding als 

het Archeologisch Onderzoek was het documenteren 

van eventueel aanwezige archeologische sporen en het 

veiligstellen van vondstmateriaal met het doel informatie 

te behouden die van belang is voor de kennisvorming van 

het verleden.

1.7 Onderzoeksvragen

Voorafgaand aan het onderzoek zijn de volgende vragen 

opgesteld en vastgelegd in het Programma van Eisen (PvE) 

dat is opgesteld door M.A. Huisman (PvE-Express). De 

eerste set vragen is van meer algemene aard, de tweede 

set is geformuleerd met betrekking tot het klooster 

Nieuwlicht.

Algemeen:

- Zijn binnen het plangebied één of meer andere archeolo-

gische vindplaatsen aanwezig?

- Wat is de aard, omvang en datering van de aangetroffen 

archeologische vindplaatsen?

- Zijn deze vindplaatsen behoudenswaardig conform de 

criteria uit de KNA (versie 3.2)?

- Welke aanvullende vraagstellingen en onderzoeksrichtlij-

nen kunnen, op basis van de behaalde resultaten, worden 

geformuleerd voor toekomstig onderzoek in de directe 

omgeving?

- Zijn er paleo-ecologische resten aanwezig in gesloten, 

dateerbare context(en)?

- Wat is de bodemopbouw en -kwaliteit (gaafheid)? Zijn er 

aanwijzingen dat ook hier (plaatselijk) het oude oppervlak 

uit de IJzertijd/Romeinse tijd nog aanwezig zou kunnen 

zijn?

Specifiek met betrekking tot het klooster:

- Kan op basis van de resultaten de reconstructie van 

het klooster nauwkeuriger worden vastgesteld? Speciale 

aandachtspunten hierbij zijn de ligging van bijgebouwen 

en de begrenzing van het grafveld.

- Zijn er andere gebouwen/functies te onderscheiden (b.v. 

gastenverblijf, keuken, moestuin, kapellen)?

- Zijn er aanwijzingen voor een fasering van de aange-

troffen resten (b.v. gefaseerde aanleg kloosterterrein, 

verbouwingen)?

- Hoe zijn de aangetroffen gebouwen gefundeerd?

- Er is in historische bronnen (vijftiende eeuw) sprake 

van een stenen ommuring van het klooster. Zijn hiervoor 

archeologische aanwijzingen?

- Zijn er gebouwen aanwezig die ouder zijn dan de stich-

tingsdatum van het klooster?
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Afb. 1.20 Sleuvenkaart van het onderzoek. De begeleidingen zijn in groen weergegeven, de opgraving in rood.
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1.8 Methode 

Als eerste is de archeologische begeleiding van de aanleg 

van het nieuwe riooltracé van start gegaan. Met de aanleg 

werd begonnen vanuit de zuidelijke gracht die heden ten 

dagen nog zichtbaar is en zich ten zuiden van de Laan van 

Chartroise en ten oosten van het poortgebouw bevindt. 

Ter plaatse bleek dit deel van de gracht al verstoord door 

de aanleg van een duiker en een eerder aangelegd riool. 

Gedurende de volledige looptijd van de aanleg van het 

riool is het tracé regelmatig gecontroleerd, maar er zijn 

geen sporen van de gracht meer in beeld gekomen (afb. 

1.21-22). 

Ten tweede werd voor de herinrichting van het 

Klokkenveld een cunet aangelegd ten behoeve van het 

geplande wandelpad. Dit werd tot maximaal 40 cm onder 

maaiveld aangelegd, en is daarom archeologisch begeleid. 

Gedurende de aanleg zijn vondsten verzameld en is het 

cunet getekend, gefotografeerd en gewaterpast (sleuf 1 

en 2). Er dienden zich geen sporen aan, hoewel deze wel 

verwacht werden. De grond leek echter geroerd. Dit leidde 

tot de veronderstelling dat de sleuven bovenop de oos-

telijk gelegen gracht waren aangelegd. Ter controle zijn 

diverse boringen gezet over het zuidelijke deel van het 

tracé tussen de Laan van Chartroise en de Kloosterlaan, 

waaruit bleek dat de grond ter plaatse inderdaad geroerd 

moest zijn geweest. Dit is mogelijk bij de aanleg van het 

Marnixplantsoen gebeurd (afb. 1.23-24). 

Daarna is begonnen met de archeologische begeleiding 

van de aanleg van het zuidelijke deel van het park, 

namelijk het deel waar de speeltuin gepland was. Eerst is 

de bovengrond verwijderd tot een diepte van circa 30 cm 

onder maaiveld. Vervolgens zijn twee proefgaten gegraven 

om de kwaliteit van de bodem beter te kunnen beoordelen 

voor de aanplant van de nieuwe begroeiing. In beide 

proefgaten kwamen uitbraaksporen en vondsten aan het 

licht (afb. 1.25).

Naar aanleiding hiervan is door het bevoegd gezag in 

overleg met de opdrachtgever besloten over te gaan tot 

een vlakdekkend archeologisch onderzoek van dit deel 

van het plangebied, in plaats van een archeologische 

beleiding. De eerste sleuf is direct ten noorden van de 

Laan van Chartroise aangelegd (sleuf 3). Vervolgens is in 

het noordelijke deel een tweede sleuf aangelegd (sleuf 

4). Beide sleuven leverden sporen op in de vorm van 

uitbraaksporen van gebouwen en beerputten die tot het 

kloostercomplex gerekend kunnen worden. De oostelijke 

begrenzing van de bebouwing kon worden vastgesteld, 

waarna de overige sleuven evenwijdig aan de Marnixlaan 

zijn aangelegd. Hiertoe is besloten in verband met de 

tijdsdruk en het feit dat de stort op het terrein diende te 

blijven en zodoende telkens verplaatst moest worden. 

Haaks op de in het midden aangelegde sleuf (sleuf 5) is 

een controlesleuf aangelegd, om na te gaan of inderdaad 

de begrenzing van de bebouwing was bereikt (afb. 1.26). 

In iedere sleuf is minstens één vlak aangelegd. Ter 

hoogte van de uitbraaksporen in sleuf 3 is een tweede 

vlak aangelegd om een beter leesbaar vlak te krijgen. Ter 

hoogte van een concentratie menselijk botmateriaal in 

sleuf 3 is nog een extra vlak aangelegd. Deze concentratie 

bleek een indicatie voor onderliggende graven te zijn, die 

vervolgens blootgelegd en gedocumenteerd zijn, waarna 

de menselijke resten zijn geborgen (afb. 1.27).

Alle vlakken zijn getekend (schaal 1:50) en gefotogra-

feerd. Alle sporen zijn gecoupeerd, getekend en gefoto-

grafeerd, waarna zij werden afgewerkt. De skeletten zijn 

met de hand vrijgelegd, getekend (schaal 1:50) en gefo-

tografeerd. Daarna zijn zij geborgen. Van de beerputten 

en van een waterput zijn monsters van botanische resten 

verzameld. Grote fragmenten van dierlijke resten zijn met 

de hand verzameld. Kleine fragmenten, zoals visgraten, 

zijn bij het zeven van de botanische monsters verzameld. 

Per waterput is de helft van de duigen verzameld, ten 

behoeve van dendrochronologisch onderzoek.

De verwijdering van oude bomen en de aanleg van 

boomkuilen voor nieuwe bomen, de aanleg van één sleuf 

voor de aanplant van een heg en het verplaatsen van de 

basketbaldoelen zijn eveneens archeologisch begeleid. 

Aangezien geen sporen werden aangetroffen zijn de 

contouren van de boomkuilen en sleuf ingemeten, zowel 

ligging als diepte, en gefotografeerd. 

De coördinatie vanuit de gemeente was in handen van 

A.M. Bakker, gemeentelijk archeoloog. Het veldteam be-

stond uit C.M.W. den Hartog (projectleider), M. Hendriksen 

en E. van Wieren. Allen zijn werkzaam bij de afdeling 

Erfgoed van de gemeente Utrecht. De graafmachine 

werd bediend door A. Westerink (Grondverzetbedrijf Van 

Werven B.V., Oldenbroek).

De technische uitwerking van de velddocumentatie en 

het geborgen vondstmateriaal is uitgevoerd door M. 

Hendriksen en E. van Wieren. De aardewerk-, metaal- en 

glasvondsten, evenals het bouwmateriaal zijn gedeter-

mineerd en beschreven door M. Hendriksen. Het skelet-

materiaal is bestudeerd en beschreven door C. van der 

Linde (Bureau Tot Op Het Bot, Amsterdam). De botanische 

resten werden onderzocht en beschreven door W. van der 

Meer (BIAX).

Het dierlijk botmateriaal werd gedetermineerd en be-

schreven door J. van Dijk en F. Kerklaan (Archeoplan Eco). 

Het hout van de waterputten werd gedetermineerd en 

gedateerd door S. van Daalen (Van Daalen Dendrologie). 

De vondsten zijn gefotografeerd door H. Lägers, met 

uitzondering van het skeletmateriaal. Dit werd gefotogra-

feerd door C. van der Linden.
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Afb. 1.21 Alle-sporenkaart (zonder de begeleidingen).
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Afb. 1.22 Begeleiding van het vervangen van het riool.

Afb. 1.23 Deel van het tracé van het wandelpad, vanuit het zuiden gezien. 
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Afb. 1.24 Sporen van de draiglinebak, op circa 1 m onder maaiveld.

Afb. 1.25 Een van de twee proefgaten.
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Afb. 1.26 De controlesleuf vanuit het westen gezien.

Afb. 1.27 Overzicht opgraving vanuit het zuidoosten gezien.
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Afb 2.1 De melkventer in dienst van melkboer Verbeek, rond 1920. Links op de achtergrond de gebouwen van het voormalige 
kartuizerklooster Nieuwlicht, rechts op de achtergrond is de schuur of loods te zien. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer 
23601.

Afb.2.2 De oostelijk gelegen gang gereconstrueerd, twee van de 
drie graven zijn zichtbaar in het vlak.
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2 Archeologische resultaten

2.1 Sporen en structuren

De archeologische sporen en structuren bestaan uit 

grondsporen en restanten muurwerk die toegeschreven 

kunnen worden aan het voormalige kartuizerklooster 

Nieuwlicht. Het gaat om resten van de zuidelijk en oos-

telijk gelegen gangen van de grote pandhof, resten van 

kluizen, beerputten, waterputten, en tot slot drie graven. 

Slechts één spoor, een noord-zuid georiënteerde greppel, 

valt niet nader te dateren, maar is wel ouder dan de oudst 

aangetroffen sporen, aangezien hij wordt oversneden 

door sporen en/of structuren die bij het klooster horen. 

Hoeveel ouder de greppel is valt door het ontbreken van 

vondsten echter niet te zeggen.

Verder werden nogal wat verstoringen aangetroffen. Deze 

zijn vermoedelijk het gevolg van sloopwerkzaamheden 

nadat het klooster verkocht is, en latere graafwerkzaam-

heden ten behoeve van gebouwen die inmiddels verdwe-

nen zijn, namelijk de schuur of loods van de melkboer 

(afb. 2.1), en de aanleg van het Marnixplantsoen.

De grote pandhof

Evenals bij de voorgaande archeologische onderzoeken 

is de zuidelijk gelegen pandhofgang met daarin graven 

aangetroffen. De gang eindigt na circa 3,5 m in een hoek 

(gereconstrueerd) en gaat over in de oostelijk gelegen 

gang (afb. 2.2). De zuidelijk gelegen gang is ruim 97 m 

lang en 2,85 m breed. 

De oostelijk gelegen gang, is noordoost - zuidwest geori-

enteerd en ruim 98 m en 2,5 m breed. Het uitbraakspoor 

van de gangmuur die aan de binnenplaats van de grote 

pandhof lag, werd tot ruim 9 m in noordelijke richting 

waargenomen. Voor het grootste deel is het spoor gezien 

in het profiel van sleuf 3 (spoor 46) en 5 (spoor 53), en 

heeft daar een diepte van maximaal 35 cm, en in het vlak 

van sleuf 7 (spoor 1 en 2). In sleuf 7 is geconstateerd 

dat de uitbraaksleuf van de oostelijk gelegen gang een 

haakse hoek maakte, en na 1,40 m opnieuw een haakse 

hoek maakt (sleuf 7 spoor 1 en 2). Na ruim 5 m eindigt 

het spoor. Waarschijnlijk wijst dit op een toegang tot de 

binnenplaats dan wel begraafplaats van de grote pandhof 

Afb.2.3 De vermoedelijke toegang tot de begraafplaats.
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(afb. 2.3). De breedte van het uitbraakspoor bedroeg 

circa 70 cm, de diepte van het spoor bedroeg tussen de 

30 en 40 cm. 

De zuidelijk gelegen gangmuur is eveneens aangetrof-

fen in de vorm van een uitbraakspoor (sleuf 3, spoor 

42). Deze begon na een onderbreking van circa 1,75 m 

vanuit het westen gerekend. Na circa 1,65 m zou hier de 

hoek van de gang verwacht mogen worden. Het spoor 

liep echter verder in zuidoostelijke richting en was in 

totaal bijna 14,30 m lang, bijna 65 cm breed en 20 cm 

diep.

In het spoor werden fragmenten van steengoedkannen 

aangetroffen (vnr 45) uit de vijftiende eeuw. Het spoor 

eindigd direct ten westen van beerput (BP4). Na de 

beerput loopt een uitbraakspoor van een muur (sleuf 3, 

spoor 32) in oostelijke richting verder en maakt na ruim 

6 m een hoek in noordelijke richting (sleuf 3, spoor 38). 

De uitbraakresten zijn over een lengte van 2 m gezien, 

daarna gaat het spoor over in een vager grondspoor. In 

het zuidelijk gelegen deel van de uitbraaksleuf bevon-

den zich hier en daar nog brokken baksteen in situ.17 

De breedte van de sporen bedraagt circa 85 cm en de 

diepte slechts 10 cm. Op grond van de baksteenforma-

ten dateert het spoor in de veertiende/vijftiende eeuw 

(afb. 2.4, 2.5). 

 

De kluizen

Kluis X

Eén structuur kan met zekerheid geïdentificeerd worden 

als een kluis, hiervan zijn sporen in de vorm van uitbraak-

sleuven aangetroffen die een min of meer vierkante struc-

tuur vormen (sleuf 5, spoor 13, 14 en 63). De binnenmaat 

bedraagt circa 6 bij 6,30 m, de buitenmaat circa 7,85 

bij 8,45 m. De breedte van de uitbraaksporen varieert 

van 0,85 cm tot 1,15 m. In de noordoost hoek was nog 

baksteen aanwezig (afb. 2.6, 2.7).18 Direct ten zuiden van 

de kluis bevindt zich een rechthoekig blok (sleuf 5, spoor 

6). Dit heeft een afmeting van circa 1,65 x 1,30 m. In het 

spoor bevonden zich nog enkele bakstenen19 in situ. Op 

basis van de baksteenformaten dateert het geheel uit de 

vijftiende eeuw.

Ten zuiden van de kluis bevindt zich de bijhorende tuin 

met waterput (WP3). De tuin wordt afgesloten aan de 

oostzijde door een muur waarvan alleen de uitbraak-

sporen zijn aangetroffen (sleuf 3, spoor 101). Het spoor 

is ruim 7 m lang en 0,75 m breed. Ten westen van de 

uitbraaksleuf en er direct tegenaan werd een rechthoekige 

kuil van circa 1 m bij 0,80 m aangetroffen, waaruit as en 

dierlijke botresten afkomstig waren, maar ook aardewerk, 

waaronder een drinkschaaltje, uit de vijftiende eeuw (vnr 

71-72). Achter de restanten van de kluis bevindt zich de 

bijbehorende beerput (BP3).

Aan de noordoostzijde van de kluis bevinden zich 

muurresten (sleuf 5, spoor 28, 32 en 33) daterend uit de 

Afb. 2.4 Overzicht van de opgraving vanuit het oosten gezien, linksboven het restant van de muur (spoor 32) van de gang van de 
zuidelijk gelegen pandhofgang.
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Afb. 2.5 De uitbraaksleuf (spoor 32) gecoupeerd, gezien vanuit het zuiden. 

Afb. 2.6 Kluis X met op de voorgrond de uitbraaksporen van de bijbehorende beerput, gezien vanuit het oosten.
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veertiende/vijftiende eeuw.20 Tussen de muurresten is 

een vulling aangetroffen met daarin fragmenten van een 

steengoed kan met zoutglazuur (vnr 39) uit de vijftiende 

eeuw.

Ten oosten van de muurresten bevindt zich de waterput 

(WP-2) van de volgende kluis. Van de muur die de tuin 

afsluit bevindt zich mogelijk nog een fragment muurwerk 

bestaande uit baksteenbrokken (sleuf 5 spoor 41). 

Kluis XX

Van deze kluis zelf zijn vermoedelijk geen sporen aan-

getroffen. Wel de beerput (BP2), twee waterputten (WP1 

en WP2) en twee kuilen (sleuf 5, spoor 39 en 69). Van de 

tuinmuur resteert mogelijk nog een fragment muurwerk 

bestaande uit baksteenbrokken (sleuf 5, spoor 40). Een 

uitbraakspoor (sleuf 5, spoor 20) van ruim 3,30 m lang en 

en ruim 30 cm breed zou misschien een restant van een 

muur kunnen zijn. Uit het spoor is steengoed aardewerk 

uit de vijftiende eeuw afkomstig (vnr 34). Kuil (sleuf 5, 

spoor 39) is min of meer rechthoekig en meet circa 1,80 

bij 1,70 m. Het spoor is 30 cm diep. Uit het spoor is 

aardewerk uit de zestiende eeuw afkomstig en een nagel 

(vnr 55). Een afvalkuil (sleuf 5, spoor 69) is 1,30 breed 

en 50 cm diep. Uit het spoor dat ook houtskool bevatte 

is aardewerk uit de vijftiende en uit de zestiende eeuw 

afkomstig (vnr 79). 

Een restant van muurwerk (sleuf 4 spoor 8, sleuf 5 spoor 

35), is aangetroffen ten noordoosten van beerput (BP-2) 

en heeft een lengte van ruim 4 m en een breedte van bijna 

45 cm. De kop aan de noordzijde meet 60 x 54 cm. Het 

spoor is maximaal 25 cm diep, vlakhoogte 0,68 m+NAP

Op basis van de baksteenformaten21 dateert het uit de 

vijftiende, of uit de zestiende eeuw. 

Kluis XXX

Van deze kluis ten noorden van kluis XX is alleen de 

bijbehorende beerput (BP1) met zekerheid toe wijzen. 

Verder werden wel diverse greppels en een kuil (sleuf 

4, spoor 26) aangetroffen. De kuil is onregelmatig van 

vorm en maximaal 2,20 breed en 40 cm diep. Uit de kuil 

is aardewerk en baksteen afkomstig (vnrs 18, 19, 28), 

waaronder een kacheltegel en aardewerk uit de vijftiende 

eeuw. Dit deel van het onderzoeksterrein is zodanig 

beschadigd door graafwerkzaamheden en latere bouw-

werken (vermoedelijk de schuur of opslagloods van de 

melkboer) dat geen van de sporen geduid kan worden als 

restanten van het klooster.

Kluis XXXX

Ten zuiden van de grote pandhof bevinden zich een beer-

put (BP4) en een waterput (WP4) die tot een vierde kluis 

moeten hebben behoord. Verder werden resten van twee 

noord-zuid georiënteerde muren aangetroffen die niet 

volledig in beeld zijn gekomen. De meest westelijke (sleuf 

3, spoor 48 en 108) is een minstens 6 m lang en circa 1 m 

breed uitbraaksleuf, die aan de westelijke zijde een circa 

1,25 m brede aansluiting heeft richting het westen. Het 

meest oostelijke spoor (sleuf 3, spoor 14 en 16) bestaat 

Afb. 2.7 Kluis X, gezien vanuit het noordoosten.
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Afb. 2.8 Beerput 1 (BP1), met de brokken muur.

Afb. 2.9 Beerput 1 (BP1), vrijgelegd, gezien vanuit het noorden.
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Op basis van de baksteenformaten dateert de beerput 

rond 1400 na Chr. De vondsten afkomstig uit deze 

beerput dateren uit de vijftiende en de zestiende eeuw 

(zie hoofdstuk 3).

Bij het onderzoek naar deze beerput zijn tevens monsters 

genomen voor botanisch onderzoek (zie hoofdstuk 5) en 

is ook dierlijk botmateriaal verzameld (zie hoofdstuk 6).

Beerput 2

Beerput 2 (sleuf 5, spoor 36) diende zich eveneens aan 

als een kuil en is aangetroffen op een diepte van 0,60 

m+ NAP (afb. 2.11). Van deze beerput (BP2) bleken alle 

bakstenen, op een enkele na, verwijderd te zijn. De 

vulling was echter nog voor een deel aanwezig (onder-

kant spoor:1 m- NAP). Kennelijk zijn de bakstenen van 

binnen uit verwijderd. Vastgesteld kan worden dat ook 

dit exemplaar sleutelgatvormig was, en dat ook hier de 

inlaat zich aan de zuidzijde moet hebben bevonden. 

Evenals bij Beerput 1 bedroeg de maximale doorsnede 

circa 2,5 bij ruim 3 m. De aangetroffen bakstenen hebben 

vergelijkbare afmetingen als de bakstenen van Beerput 

1.24 Op basis van de baksteenformaten dateert de beerput 

rond 1400 na Chr. De vondsten afkomstig uit de beerput 

dateren uit de vijftiende en de zestiende eeuw (zie hoofd-

stuk 3). Hiertoe behoren ondermeer een zegelstempel. 

Deze heeft mogelijk aan Henricus Bor toebehoord. Hij 

was onder meer vicaris van het klooster (zie hoofdstuk 3). 

Bij het onderzoek naar de beerput zijn tevens monsters 

uit uitbraak (sleuf 3, spoor 16) en baksteenbrokken da-

terend uit de veertiende/vijftiende eeuw22 (sleuf 3, spoor 

14), mogelijk het restant van een puinfundering.

Beerput 1

De eerste beerput (sleuf 5, spoor 40) is aangetroffen 

op een diepte van 0,70 m+ NAP (afb. 2.8). Het spoor 

diende zich aan als een min of meer rechthoekige kuil 

van circa 50 cm diep. Daaronder bevond zich de beerput 

(BP1), waarvan maximaal dertien baksteenlagen over 

waren. Middenin de put lag een groot fragment van een 

muur, dat kennelijk met de sloop in de beerput terecht 

was gekomen. Van de constructie van de beerput was 

waarneembaar dat de onderste acht lagen bestonden uit 

gestapelde baksteen (onderkant 0,70 m- NAP), vervolgens 

een versnijding (0,19 m- NAP) waarop nog eens maximaal 

vijf lagen gestapelde baksteen (bovenkant 0,24 m+ NAP) 

die vermoedelijk de aanzet van de koepel markeren. De 

beerput is sleutelgatvormig, met de inlaat aan de zuid-

zijde. De maximale doorsnede bedroeg circa 2,5 bij 3,5 

m.

De bakstenen zijn opvallend klein en wijken af van de 

voor de stad Utrecht bekende formaten.23 De ligging langs 

de Vecht doet echter het vermoeden rijzen dat het om 

een min of meer locale productie gaat, de zogenaamde 

Vechtse baksteen. Het is ook mogelijk dat de bakstenen 

afkomstig zijn uit een andere plaats, zoals Amsterdam 

(zie hoofdstuk 3, Het vondstmateriaal).

Afb. 2.10 Beerput 1 (BP1), vrijgelegd, gezien vanuit het oosten.
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Afb. 2.11 Alles wat nog restte van beerput 2 (BP2), gezien vanuit het zuiden.

Afb. 2.12 Beerput 3 (BP3), gezien vanuit het zuiden.
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Afb. 2.13 Beerput 4 (BP4), gezien vanuit het noordwesten.

Afb. 2.14 Waterput 1 (WP1), gezien vanuit het noorden. Afb. 2.15 Waterput 1 (WP1), detail.
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NAP). De vulling bestond bovenin uit brokken baksteen 

en lei, met grijs kleiig zand. Onderin werden natuursteen 

brokken aangetroffen.

Van de waterput zijn zeven duigen geborgen (vnr 60). Drie 

duigen zijn gedendrodateerd. Op basis van de uitkomsten 

dateert de waterput na 1397 na Chr. Kennelijk is deze 

buiten gebruik geraakt en vervangen door Waterput 1. 

Waterput 3 

Waterput 3 (sleuf 3, spoor 19/43) had een doorsnede van 

2,25 m (afb. 2.17). Hij was 1,10 m diep (vlakhoogte: 0,67 

m+ NAP) en volledig gevuld met gebroken baksteen27, 

mortel en lei. Het uitbraakspoor oversnijdt een restant van 

een muur en uitbraak (sleuf 3, spoor 101). Het hout bleek 

al eerder te zijn verwijderd. Mogelijk is dit gebeurd met de 

sloop van het klooster. 

Waterput 4

Waterput 4 (sleuf 3, spoor 53) ging schuil onder een 

laag bestaande uit gebroken daklei (sleuf 3, spoor 21) 

(afb. 2.18). De bovenkant werd circa 0,90 m onder vlak 

aangetroffen (vlakhoogte 0,60 m+ NAP). Op het vlak had 

het spoor een doorsnede van 1 m. De put (WP4) zelf was 

circa 2,30 m diep.

Ook deze waterput was opgebouwd uit houten duigen en 

gevlochten hoepels. Het is de enige put waarin vondsten 

genomen voor botanisch onderzoek (zie hoofdstuk 5) en 

is ook dierlijk botmateriaal verzameld (zie hoofdstuk 6).

Beerput 3

Beerput 3 (sleuf 5, spoor 44) diende zich aan als een min 

of meer rechthoekige kuil en is op een diepte van 0,65 m+ 

NAP aangetroffen (afb. 2.12). Van het gestapelde muur-

werk waren maximaal twee baksteenlagen over (onderkant 

spoor: 0,65 m- NAP). De beerput (BP3) is vergelijkbaar met 

de hiervoor besproken exemplaren: sleutelgatvormig, met 

de inlaat aan de zuidzijde. De doorsnede was iets kleiner 

en bedroeg circa 2,30 bij 2,75 m. De aangetroffen bak-

stenen hebben wederom vergelijkbare afmetingen.25 Op 

basis van de baksteenformaten dateert de beerput rond 

1400 na Chr. De vondsten dateren uit de vijftiende en de 

zestiende eeuw (zie hoofdstuk 3). Ook in deze beerput is 

het dierlijk botmateriaal aangetroffen en verzameld (zie 

hoofdstuk 6).

Beerput 4

Beerput 4 (sleuf 3, spoor 52) is aangetroffen in de vorm 

van een min of meer rechthoekige kuil gevuld met puin, 

mortel en gebroken daktegels op een diepte van 0,55 

m+NAP (afb. 2.13). Op circa 10 cm onder vlak tekende 

zich de contouren van een beerput (BP4) af gevuld met 

gebroken daktegels. Hieronder ging een min of meer 

rechthoekige put schuil, waarvan maximaal vier lagen ge-

stapelde baksteen over waren (bovenkant: 0,25 m- NAP).

De afmetingen bedroegen 2,80 bij 2,35 m en de inlaat 

bevond zich aan de noordzijde.

Hoewel de vorm van de beerput afwijkend is van de noor-

delijker gelegen exemplaren, komen de baksteenformaten 

wel overeen.26 Op basis van de baksteenformaten dateert 

de beerput rond 1400 na Chr. De vondsten dateren uit de 

vijftiende en de zestiende eeuw (zie hoofdstuk 3). Ook van 

deze beerput is het dierlijk botmateriaal verzameld (zie 

hoofdstuk 6).

Waterput 1

Waterput 1 (sleuf 5, spoor 27) is circa 70 cm onder vlak 

1 aangetroffen (vlakhoogte: 0,55 m+NAP). Op het vlak 

was het spoor min of meer afgerond rechthoekig, met 

een afmeting van 2,30 bij 1,40 m. De eigenlijke waterput 

(WP1) bestond uit houten duigen met gevochten hoepels, 

waarvan de duigen 1,20 m lang waren (afb. 2.14). De 

put was gevuld met bruin zand met daarin wat mortel en 

baksteen. De vulling van de insteek bestond uit bruine 

zavel, met daarin een beetje puin, mortel en leisteen. De 

put zelf had een doorsnede van 0,80 m. Van de waterput 

zijn acht duigen geborgen (vnr 80). Drie duigen zijn 

gedendrodateerd. Op basis van de uitkomsten dateert de 

waterput na 1489 na Chr. (zie hoofdstuk 7). 

Waterput 2

Waterput 2 (sleuf 5, spoor 52) diende zich aan als een 

rond spoor met een doorsnede van circa 1,5 m (afb. 2.16). 

Het spoor (WP2) bleek 1,80 diep (vlakhoogte: 0,60 m+ 

Afb. 2.16 Waterput 2 (WP2), gezien vanuit het noorden.
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zijn aangetroffen (vnr 73, 76) daterend uit de vijftiende 

eeuw. Zes duigen zijn geborgen (vnr 74, 77), waarvan er 

drie zijn gedendrodateerd. Op basis van de uitkomsten 

dateert de waterput na 1500 na Chr. Bij het onderzoek 

zijn botanische monsters verzameld (zie hoofdstuk 5). 

Het vondstmateriaal afkomstig uit deze waterput dateert 

uit de vijftiende en zestiende eeuw (zie hoofdstuk 3).

De graven

Bij alle archeologische onderzoeken naar het klooster 

Nieuwlicht sinds 2001 zijn (delen van) menselijke skelet-

ten aangetroffen. Vaak waren zij ook de aanleiding om 

tot een archeologisch onderzoek over te gaan. Bij een van 

de onderzoeken, in 2001, werden skeletten blootgelegd, 

gedocumenteerd en geborgen, maar echter niet verder 

onderzocht. Daarom zijn deze bij dit onderzoek nu wel 

onderzocht en worden besproken in hoofdstuk 4. Het 

gaat om vier skeletten die binnen de grote pandhof 

werden aangetroffen, en gezien de locatie betreft het 

vermoedelijk de stoffelijke resten van monniken (afb. 

2.19 uitsnede alle sporenkaart). Bij het onderzoek in 

2011 werden de resten van zeven min of meer complete 

skeletten geborgen en twee losse resten (02 en 07) 

die als individueel skelet zijn gerekend. Deze werden 

aangetroffen in de grote zuidelijk gelegen pandhofgang. 

Afb. 2.17 Waterput 3 (WP3) bleek volledig verwijderd en dichtgestort met puin, gezien vanuit het westen. 

Afb. 2.18 Waterput 4 (WP4), gezien vanuit het noorden.
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Afb.2.19 De eerder aangetroffen graven bij MRL-1 en MRL-2. Met rood omcirkeld, de skeletten van het onderzoek MRL-1 die nu ook zijn 
onderzocht.
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In dit geval zal het om buitenstaanders, vermoedelijk 

weldoeners, gaan. 

Graf 1

Het eerste graf dat zich aandiende bij het onderzoek 

was een deel van een skelet (01). Een grafkuil kon niet 

worden waargenomen. Het skelet werd aangetroffen op 

een diepte van 0,71 m+NAP. De schedel en een gedeelte 

van de benen ontbreken (afb. 2.20, 2.21). Bij de aanleg 

van het vlak werd per ongeluk het skelet (01) door de bak 

van de graafmachine geraakt, waardoor de onderbenen 

beschadigd raakten. Uit het fysisch-antropologisch on-

derzoek blijkt dat het een mannelijk individu betreft, dat 

tussen de 59 en 68 jaar oud geworden is (zie hoofdstuk 

4). Enkele meters verder werd een deel van een onder-

been gevonden (02), dat echter tot een ander individu 

heeft behoord.

Graf 2

Het tweede graf bevond zich ten westen van Graf 1 en is 

eveneens bij de aanleg van het tweede vlak aangetroffen 

(vlakhoogte: 0,46 m+NAP). In eerste instantie zijn diverse 

onderdelen van verschillende skeletten blootgelegd. Het 

gaat om minstens twee individuen op het niveau van 

vlak 2 en het betreft skeletnummers 03 en 04 die in de 

‘losse grond’ zijn aangetroffen (afb. 2.22). Pas op vlak 3 

is de grafkuil (sleuf 3, spoor 107) blootgelegd (afb. 2.23, 

2.24). Hierin bevonden zich de resten van vier individuen 

(skeletnummer 06, 07, 08 en 09).

Afb. 2.20 Skelet 01.

Afb. 2.21 Skelet 02.
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Afb. 2.22 Skelet 03 en 04.

Afb. 2.23 Skelet 06.

Afb. 2.24 Skelet 07, 08 en 09.



42 

Skeletnummer 03 is een mannelijk individu tussen 

de 30 en de 60 jaar oud, evenals skeletnummer 04. 

Skeletnummer 6 is een vrouwelijk individu tussen de 40 

en de 80 jaar oud. Het geslacht en de leeftijd bij overlij-

den van skeletnummer 07 kon niet worden vastgesteld. 

Skeletnummer 08 is een vrouwelijk individu tussen de 

23 en 40 jaar oud. Van skeletnummer 09 kon alleen 

worden vastgesteld dat het een mannelijk individu betrof. 

Vermoedelijk betreft het een familiegraf.

Graf 3

Graf 3 is ten oosten van graf 1 op vlak 3 aangetroffen 

(vlakhoogte: 0,39 m+NAP). Het gaat ook hier om een 

duidelijke grafkuil (sleuf 3, spoor 106). Het graf bevatte 

slechts één skelet (skeletnummer 05) van een vrouwelijk 

individu tussen de 30 en de 60 jaar oud (afb. 2.25).

Afb. 2.25 Skelet 05.

Noord-zuid georiënteerde greppel

Dit spoor (G1) is over een lengte van circa 45 m gezien in 

sleuf 3 (spoor 43), sleuf 4 (spoor 3) en sleuf 5 (spoor 19). 

In de zuidelijkste sleuf was de greppel circa 2 m breed, 

in de noordelijkste sleuf circa 3 m (afb. 2.26, 2.27). De 

bodem van de greppel was min of meer komvorming. Het 

spoor was 40 tot 50 cm diep (vlakhoogte respectievelijk: 

0,60 m+NAP en 0,65 m+NAP).

De vulling bestond uit één enkele laag van grijze zavel 

met oer en bevatte geen enkele vondst.

De greppel werd door alle nabijgelegen sporen oversne-

den. Wat betreft de datering kan alleen gesteld worden 

dat het op basis van de oversnijdingen het oudste spoor 

is, hoe oud valt niet te zeggen.

Afb. 2.26 De noord-zuid georiënteerde greppel (G1) gezien vanuit het noordoosten.
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Afb. 2.27 De noord-zuid georiënteerde greppel (G1) gecoupeerd.
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Afb. 3.3 Een mooi voorbeeld van het gebruik van en dergelijke ring is te zien op het schilderij “De aanbidding der herders” van Hugo van 
der Goes uit 1476-1479, Galleria degli Uffizi, Florence.
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3 Het vondstmateriaal 

 (M. Hendriksen)

3.1 Metaal

Gedurende het onderzoek op het Klokkenveld zijn diverse 

vondstcategorieën, waaronder metalen voorwerpen, 

gevonden. Het grootste deel hiervan werd verzameld bij 

het verwijderen van de bovenlaag en tijdens het aanleg-

gen naar het eerste vlakniveau. Uiteindelijk zijn in totaal 

164 voorwerpen of fragmenten van voorwerpen gebor-

gen. Deze zijn optisch bekeken en konden zo worden 

gedetermineerd. 

Het overgrote deel van het vondstmateriaal dateert uit het 

tweede kwart van de twintigste eeuw. Van deze relatief 

“jonge vondsten” is een deel opgenomen in deze rap-

portage. In totaal 33 voorwerpen dateren uit de tijd van 

het klooster en deze zijn als materiële cultuurdragers een 

welkome aanvulling op het kleine aantal vondsten dat 

tijdens voorafgaande onderzoeken werd gevonden. De 

vondsten zullen in onderstaande rapportage per vondst-

context worden beschreven. In totaal 28 voorwerpen zijn 

gereinigd en geconserveerd voor behoud.

Metaal uit de kloosterfase

In totaal dertien voorwerpen werden gevonden tijdens 

het aanleggen naar vlak 1 niveau. Een zilveren stuiver 

(vnr 1, afb.3.1) van het Hertogdom Brabant is geslagen 

te Maastricht onder het bewind van Philips de Schone 

tussen 1482 en 1506. De munt toont aan één zijde een 

lang kruis met in het midden het wapen van Maastricht. 

Op de keerzijde staat het gekroonde wapenschild van 

Oostenrijk/Bourgondië en het randomschrift: PHS. DEI. G. 

HIS.Z.REX.DVX.28 Deze munt is pas het tweede exemplaar 

dat gevonden is tijdens de uitgevoerde onderzoeken. Het 

andere exemplaar werd tijdens het onderzoek in 2009 

gevonden en is eveneens een in Bourgondië geslagen 

zilveren munt. Een van messing gegoten ring (vnr 1, afb. 

3.2) heeft platte kanten en is onregelmatig van vorm. 

Dergelijke ringen werden onder meer gebruikt aan de gor-

del voor het ophangen van accessoires. De datering dient 

gezocht te worden in de tweede helft vijftiende en gehele 

zestiende eeuw.29 Een mooi voorbeeld van het gebruik van 

en dergelijke ring is te zien op het schilderij “De aanbid-

ding der herders” van Hugo van der Goes uit 1476-1479 

(afb. 3.3).30 Daar staat rechts in het midden een pelgrim 

afgebeeld die dit type ring als bevestigingsring aan zijn 

pelgrimshoorn draagt. Van brons of messing en eveneens 

gegoten is de vingerring (vnr 1, afb. 3.4) waarvan de 

scheen is doorgebroken. Op het stempelvlak zijn twee 

letters die samen de initialen D.C. vormen. De ringmaat 

bedraagt 21 millimeter en komt in de huidige tijd overeen 

met de gemiddelde maat van een mannenring.

In totaal werden drie kogels gevonden, waarvan er twee 

van lood zijn (afb. 3.5). Het eerste exemplaar (vnr 1) heeft 

Afb.3.1 Een zilveren stuiver van het Hertogdom Brabant is 
geslagen te Maastricht onder het bewind van Philips de Schone 
tussen 1482 en 1506.

Afb.3.2 Messing ring voor het ophangen van accessoires aan de 
gordel.

Afb.3.4 Vingerring van brons of messing.

een diameter van 17 mm en is te duiden als musketkogel. 

De andere loden kogel (vnr 2) is eveneens een musket-

kogel, die door het gevolg van een inslag een platte kant 

heeft. De derde kogel is een kleine kanonskogel van 

gietijzer (vnr 31) met een diameter van 40 millimeter. 

Een netverzwaring (vnr 1, afb. 3.6) is vervaardigd uit 

een plat loden plaatje dat tot een cilinder is opgerold. 

Op een 23 millimeter breed textiellood (vnr 1, afb. 3.7) 

staat aan één kant een kroon met daaronder de initialen 

R.O afgebeeld. Op de keerzijde zijn drie turven, in een 

soort visgraatmotief, aangebracht. Niet ondenkbaar is 

dat dit lood eens op een stuk stof met een lengte van 

drie el bevestigd heeft gezeten. De datering van dit lood 

is waarschijnlijk zeventiende-eeuws. Hoewel het klooster 
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tweede helft vijftiende eeuw. Een combinatievondst (vnr 

7, afb. 3.11) bestaat uit glas en tin. Het is het onderste 

deel van een schroefdraaddop die op de hals van, 

waarschijnlijk, een kelderfles was aangebracht. De inhoud 

van flessen met een tinnen dop bestond meestal uit sterk 

alcoholische drank. Een andere toepassing van een tinnen 

dop is ook bekend op een bol zestiende-eeuws flesje 

dat als parfumflesje wordt omschreven.31 Deze vondst 

kan nog net ten tijde van het klooster hier in de bodem 

terecht zijn gekomen. Pas in de late zestiende eeuw 

worden ze algemener.

Metaal uit de beer- en waterputten

Uit drie van de vier aangetroffen beerputten en een 

waterput komen enkele metaalvondsten. Deze geringe 

hoeveelheid komt in verhouding wel overeen met het ove-

rige geborgen vondstmateriaal. De inhoud van de putten 

is laagsgewijs afgegraven en handmatig onderzocht op 

vondstmateriaal. Metaalvondsten werden met behulp van 

een metaaldetector gelokaliseerd en geborgen.

Beerput 2

Naast een klein lood- en koperstripje, werd in de inhoud 

van deze put (BP2) een tinnen zegelstempel (vnr 53, afb. 

Afb.3.5 Twee musketkogels en een kleine kanonskogel.

Afb.3.6 Een netverzwaring van lood (vnr 1).

Afb. 3.7 Textiellood met kroon en daaronder de initialen R.O (vnr 
1) Textiellood met een schild en drie kruizen (vnr 13).

Afb. 3.8 Schoengespje van messing (vnr 2).

Afb. 3.9 Scharniertje, mogelijk voor een kistje (vnr 13).

dan als zodanig niet meer bestaat is er in die periode nog 

wel bewoning in enkele gebouwen die niet gesloopt zijn. 

Het lakenlood zou dan daarvandaan afkomstig kunnen 

zijn. Wel in de zestiende eeuw te dateren is een deel van 

een kleiner textiellood (vnr 13, afb. 3.7) waarop een schild 

met daarop drie kruizen staat afgebeeld. Hier omheen 

staat een niet nader te duiden tekst in laatgotisch schrift 

weergegeven. Zowel Bergen op zoom als Breda voeren dit 

wapen en beide steden hebben een lakenindustrie gehad.

Een klein rond messing schoengespje (vnr 2, afb. 3.8) is 

herkenbaar aan de insnoering in de beugel waar eens de 

angel vrij in kon bewegen. Dergelijke gespjes zaten veelal 

op halfhoge schoenen. Waar het kleine scharniertje (vnr 

13, afb. 3.9) aan heeft toebehoord valt niet met zeker-

heid te zeggen. Hoewel deze het uiterlijk heeft van een 

penmuiter, voor het sluiten van boeken, doen de twee 

gaatjes vermoeden dat het mogelijk eerder als scharnier 

voor op een kistje heeft gediend. Uit dun messingblik 

geknipt en daarna in zijn vorm gehamerd is de pittentrek-

ker (vnr 7, afb. 3.10). Met behulp de pittentrekker kon de 

lont uit een olielampje worden getrokken zonder daaraan 

de vingers te branden. Daarin lag een lont van vaak enkele 

centimeters lang die zo langzaam opgebrand kon worden. 

Een vergelijkbare pittentrekker uit de collectie van het 

Museum Boijmans van Beuningen wordt gedateerd in de 
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Afb. 3.10 Pittentrekker van messingblik (vnr 7).

Afb. 3.11 Deel van een schroefdraaddop dat bevestigd heeft 
gezeten op de hals van een kelderfles (vnr 7).

3.12) gevonden. Een zegelstempel was persoongebonden 

en werd vernietigd als de eigenaar overleed of er afstand 

van deed. Het handgreepje, of oog, is deels weggecor-

rodeerd of lijkt zelfs te zijn gesmolten. Het stempelvlak 

toont veel kleine scheurtjes en een deel is afgebroken. 

In het midden staat een schild afgebeeld met daarin drie 

kannen. De afgebeelde kannen zijn uitgevoerd met een 

hoge voet en komen overeen met tinnen exemplaren uit 

de vijftiende eeuw.32 Hieromheen staan voorafgaand aan 

de letter S, wat staat voor sigilum (zegel van) de naam 

HENDRICUS VAN UTRECHT weergegeven. De periode waar-

uit het stempel dateert maakt het waarschijnlijk dat er een 

driepas oog aan heeft gezeten. Hieraan kon de gebruiker 

het zegel meedragen of ophangen. Gestempeld werd er 

destijds met bijenwas waaraan een kleurpigment werd 

toegevoegd. Een kan zoals op het stempel staat afgebeeld 

is te zien op een schilderij dat rond 1480 geschilderd is 

door Derick Baegert getiteld; De Evangelist Lucas schildert 

de Madonna (Westfälisches Landesmuseum Münster). 

In de lijst van overleden monniken en broeders van de 

Utrechtse Kartuizers staat in deze periode de naam 

Utrecht tot tweemaal toe vermeld.33 Als oudste vermelding 

staat de in 1472 overleden Hendrik Bor van Utrecht en 

Afb. 3.12 Tinnen zegelstempel (vnr 53). In de afdruk is de naam HENDRICUS VAN UTRECHT leesbaar. In het midden staat een schild 
afgebeeld met daarop drie kannen. Een kan zoals op het stempel staat afgebeeld is te zien op een een detail van het schilderij dat rond 
1480 geschilderd is door Derick Baegert getiteld: De Evangelist Lucas schildert de Madonna. (Westfälisches Landesmuseum Münster).
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later in 1506 Hendrik Ottosz. van Utrecht. Hendrik Bor 

van Utrecht staat bovendien vermeld als oud-vicaris. Het 

ligt dus het meest voor de hand dat het stempel aan een 

onderoverste, in dit geval Hendrik Bor van Utrecht kan 

worden toe geschreven. 

Beerput 4

De vondsten uit deze put (BP4) bestaan voornamelijk 

uit lood. Van vijf stukjes H-vormige glasroeden zijn vier 

stukjes (vnr 68, afb. 3.13) gelijk aan elkaar. Deze zijn in 

een gietvorm gegoten. Bij het vijfde exemplaar zijn in de 

binnenkant van het profiel ribbeltjes zichtbaar. Al deze 

loden roeden hebben eens deel uitgemaakt van een raam-

werk dat bestond uit kleine plaatjes glas. De glasplaatjes 

werden rondom opgesloten in een roede waarna de 

roeden aan elkaar werden vast gesoldeerd. Het gieten van 

roeden gebeurde in een uit twee delen bestaande gietmal 

van enkele decimeters lengte. Vanaf het begin zestiende 

eeuw werden roeden ook mechanisch vervaardigd met 

behulp van een loodmolentje. Hier draaiden twee wieltjes 

tegen elkaar in en werd er een loodstrip doorheen getrok-

ken. Eenmaal tussen de wieltjes in zorgen kleine ribbeltjes 

ervoor dat de strip automatisch werd doorgevoerd. 

Hierdoor ontstaan de ribbeltjes in de binnenzijde.34

Een ijzeren mesje (vnr 68, afb. 3.14) is slechts fragmen-

tarisch behouden. Deze is voorzien geweest van een 

opsteekheft. Het kleine formaat doet vermoeden dat het 

een fruitmesje is geweest. Een loden kogel (vnr 68, afb. 

3.15) met een diameter van 13 mm is nooit als zodanig 

gebruikt. Het bewijs hiervoor is de scherpe gietnaad die 

rondom nog aanwezig is. Loden kogels komen voor het 

eerst voor vanaf het midden van de zestiende eeuw. Niet 

ondenkbaar is dat de kogel in 1577 binnen de kloos-

termuren is gegoten, toen een Spaans garnizoen onder 

leiding van D’ Avila hier na het beleg van Vredenburg 

enige tijd heeft gebivakkeerd.  

Van twee loden platen (vnr 67, afb. 3.16) is er één com-

pleet. Gezien de vele gaatjes die hierin zijn aangebracht 

zullen beide wel dienst hebben gedaan als gootsteen-

plaatje van de beerput.

Waterput 4

Naast twee nagels zijn er een deel van een mes en een 

beslagstukje (vnr 76, afb. 3.17) in de vulling van deze 

waterput (WP4) aangetroffen (sleuf 3, spoor 53). Het mes 

is voorzien van een plaatangel met daarop houten beleg-

plaatjes. Deze zijn doormiddel van messing klinkstiftjes 

op de plaatangel bevestigd. Een klein deel van het lemmet 

is eveneens bewaard. Waar het ronde messing beslag-

stukje op bevestigd heeft gezeten is vooralsnog niet 

bekend. Gezien de kleine klinkstiftjes ligt een gebruik als 

leerbeslag het meest voor de hand.

Metaalvondsten van na de kloosterfase

Het grootste deel van de metaalvondsten is te plaatsen 

in de eerste helft van de twintigste eeuw. Naast de 

gebruikelijke nagels en andere fragmenten is een aantal 

vondsten het vermelden waard. Deze zijn afkomstig uit 

het verstoorde ophogingpakket of uit de kuilen die tijdens 

het opschonen van dit terrein zijn ontstaan. Van de 34 

munten dateert slechts één exemplaar (vnr 12) uit de 

tweede helft van de zeventiende eeuw. Drie duiten zijn 

niet verder te duiden dan achttiende-eeuws. De dertig 

overige munten tonen jaartallen die liggen tussen 1911 

en 1943. Meest voorkomend in deze partij zijn zinken 

Afb. 3.13 Vijf stukjes H-vormige glasroeden van een glas-in-
loodraam (vnr 68).

Afb. 3.15 Loden kogel (vnr 68).

Afb. 3.14 IJzeren mesje (vnr 68).

Afb. 3.16 Een van de twee loden platen met gaatjes (vnr 16).
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Nederlandse oorlogsmunten met een denominatie van 1 

en 10 cent. Verder zijn er enkele halve en hele centen te 

onderscheiden. Een koperen rijwielbelastingplaatje (vnr 

1) was geldig in 1934-1935. Het heffen van belasting 

op fietsen, de zogenoemde Rijwielbelastingwet, werd in 

1924 ingevoerd en op 1 mei 1941 afgeschaft.35 Een voor 

Nederlandse begrippen zeldzame vondst is de koperen 

koppelgesp (vnr 32, afb. 3.18) waarop Life Saving Scouts 

staat weergegeven. De padvinderij zoals we die tegen-

woordig kennen heeft een geschiedenis van iets meer dan 

100 jaar. Hij is opgericht door de Britse luitenant-generaal 

Robert Stephenson Smyth Baden Powell. Deze man had 

veel ervaring opgedaan in de Zuid-Afrikaanse Tweede 

Boerenoorlog (1899–1902) waar hij de stad Mafikeng 

succesvol verdedigde.

Afb. 3.17 Messing beslagstukje (vnr 76).

Door zijn opgedane verkenners ervaringen bedacht 

hij een spel dat in 1908 in boekvorm uitkwam getiteld 

“Scouting for Boys”. Voordat het boek uitkwam werd 

het spel getest op 1 augustus 1907 tijdens een kamp 

op Brownsea Island en dit vormde zo het begin van de 

Scouting. In 1910 vroeg de grondlegger van de Salvation 

Army, William Booth, toestemming aan Baden Powell of 

hij instemde met het idee om een jeugdafdeling op te 

richting volgens zijn spelprincipes. In Nederland start 

de padvinderij in 1910 en de eerste vereniging van Life 

Saving Scouts startte in 1922 te Amsterdam. Life Saving 

Scouts waren jongens in de leeftijd tussen de 12 en 18 

jaar, meisjes van diezelfde leeftijd werden Life Saving 

Guards genoemd.36 Een porseleinen beugeldop (vnr 32, 

afb. 3.19) van een bierfles uit de periode 1920-1940 

is voorzien van het opschrift “Samenwerking”. Destijds 

was de statiegeldfles zoals we die nu kennen nog niet 

ingevoerd. Pas in de jaren ‘50 van de vorige eeuw werd 

statiegeld geheven op melkflessen en weer later op 

frisdrank- en bierflessen. Voor die tijd was het gebrui-

kelijk om met een lege fles richting melkboer, slijter of 

brouwer te gaan om daar de fles weer af te vullen. In 

voorgaande eeuwen zaten in vrijwel ieder dorp of stad 

één of meerdere brouwerijen. Helaas zijn door het streven 

naar grotere opbrengsten en lagere productiekosten in 

de vorige eeuw veel brouwerijen verdwenen. De laatste 

brouwerij in Utrecht was “De Krans” aan de Croeselaan 

waar tot 1930 bier is gebrouwen. 

Tijdens het onderzoek in 2007 werd er aan de westkant 

van de Marnixlaan een deel van een loopgraaf gevonden 

(afb. 3.20). Daarin werd destijds geen materiaal aangetrof-

fen dat met dit verdedigingswerk in verband gebracht kon 

worden. Tijdens het jongste onderzoek zijn wel enkele 

voorwerpen gevonden die tot de categorie militaria gere-

kend kunnen worden. Enkele van deze vondsten wijzen in 

de richting van Nederlandse soldaten. Zo staat er op een 

geëmailleerd bordje (vnr 32, afb. 3.21) “logees – man-

schappen”. Duidelijk is in ieder geval dat deze bij de in-

gang heeft gehangen van een ruimte waarin soldaten hun 

onderkomen hebben gehad. Twee messing knopen (vnr 1, 

2, afb. 3.22) met daarop de Nederlandse leeuw zijn voor 

het sluiten van de veldjas. Beide knopen zijn in Utrecht 

vervaardigd bij de firma Jan Parree. Een messing huls (vnr 

2, afb. 3.23) is in 1925 vervaardigd voor het Mannlicher 

model 95 geweer. De M95 is een grendelwapen dat vanaf 

1895 tot aan de Tweede Wereldoorlog het standaard-

wapen van het Nederlandse leger was. Deze vondsten 

bij elkaar opgeteld doen vermoeden dat hier tijdens de 

mobilisatietijd in de rondomliggende gebouwen militairen 

gelegerd zijn geweest. Vanaf eind augustus 1939 werd de 

Afb. 3.18 Koperen koppelgesp met de tekst Life Saving Scouts 
(vnr 32).

Afb. 3.19 Een porseleinen beugeldop van een bierfles.
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complete mobilisatie een feit waardoor alle dienstplichtige 

mannen tot 35 jaar werden opgeroepen. Niet ondenkbaar 

is dat de in 2007 gevonden loopgraaf in de mobilisatietijd 

is aangelegd door Nederlandse militairen. 

Een rond koperen herinneringspeldje (vnr 32, afb. 3.24) 

is vervaardigd ter gelegenheid van de kersentocht van 9 

juli 1938. Deze dag werd georganiseerd door de Nationaal 

Socialistische beweging afdeling Utrecht en vond plaats in 

een kersenboomgaard te Hemmen.

3.2 Aardewerk

Tijdens het onderzoek zijn in totaal 613 aardewerkfrag-

menten gevonden. Deze zijn allen gedetermineerd en van 

sommigen kon de gebruiksfunctie worden achterhaald. 

Gave stukken werden niet gevonden. Complete, of 

nagenoeg complete, stukken werden alleen gevonden in 

de vulling van enkele beerputten. Het totale gewicht aan 

aardewerk bedraagt 23,5 kilo hetgeen uitkomt op een ge-

middelde van 38,3 gram per scherf. Een nagenoeg zelfde 

fragmentatiegraad geldt ook voor de westkant van het 

kloosterterrein.37 Het aardewerk kan worden opgedeeld 

in twee fasen: de kloosterfase en de periode van daarna. 

Ook is er een onderscheid gemaakt in aanlegvondsten en 

vondsten uit gesloten contexten.

Afb. 3.20 Gezicht op de schuilloopgraaf aan de Marnixlaan te Utrecht op 14 september 1939 (bron: Het Utrechts Archief, 
catalogusnummer 43807.

Afb. 3.21 Geëmailleerd bordje met de tekst “logees – 
manschappen” (vnr 32).

Afb. 3.22 Een van de twee messing knopen (vnr 1).

Afb. 3.23 Een messing huls voor het Mannlicher model 95 geweer 
(vnr 2).



51 

Aardewerk uit de kloosterfase

In totaal 562 aardewerkfragmenten zijn te dateren in de 

periode van het klooster. Vroeger materiaal is tijdens dit 

onderzoek niet aangetroffen.

Veel fragmenten zijn verzameld tijdens het aanleggen 

naar vlak 1. Deze worden, afgezien van één exemplaar, 

buiten beschouwing gelaten omdat het kleine fragmenten 

zijn, die daardom weinig betekenisvol zijn. Het fragment 

dat wel de moeite van het vermelden waard is betreft een 

hals (vnr 38, afb. 3.25) van een steengoed kan uit Keulen 

met daarop een putti. Deze werd gevonden in sleuf 5 

tijdens het aanleggen naar vlak 1. Dergelijke kannen zijn 

veelal uitbundig versierd met reliëfvoorstellingen zoals 

bloemenranken, tekstbanden en portretten en dateren uit 

de eerste helft zestiende eeuw.38 

Aardewerk uit de beerputten

Uit de inhoud van vier beerputten zijn in totaal 196 

aardewerkfragmenten verzameld. Dit relatief lage aantal 

vondsten per beerput komt overeen met de beerputten 

die tijdens het onderzoek van MRL-4 werden aangetroffen. 

In tabel 3.1 zijn de aardewerksoorten in aantallen van de 

gezamelijke beerputten weergegeven. 

Om tot een vergelijking te komen met de beerputten 

aan de noordkant van het kloostercomplex is ook nu het 

aardewerk opgedeeld in zes verschillende functiegroepen 

en wordt het per beerput beschreven. De functieverdeling 

is ingedeeld in: koken (grape, bakpan), voorraad, koude 

voedselbereiding (grote kannen en kommen), tafelgerei 

(trechterbekers, drinkschalen, bekers, kleine kannen, 

kleine kommen), hygiëne (pispot), verlichting (kaarsen-

houders) en andere (bloempotten). Aangezien glas ook 

binnen deze functiecategorie kan behoren zijn deze 

vondsten ook in de overzichtstabellen opgenomen.

Beerput 1

Uit Beerput 1 (BP1, sleuf 4, spoor 40) zijn in totaal 69 aar-

dewerkfragmenten afkomstig. Ondanks de hoge fragmen-

tatiegraad kunnen vijf vormen worden vastgesteld (tabel 

3.2). Zo vormen twee zoutgeglazuurde steengoedscherven 

uit Raeren samen een platte bodem van een grote kan. 

De bodem is kenmerkend voor steengoedkannen en komt 

tot ontwikkeling in het begin van de zestiende eeuw. 

Afb. 3.24 Koperen herinneringsspeldje ter gelegenheid van de 
kersentocht van 9 juli 1938.

Afb. 3.25 Hals van een steengoed kan uit Keulen met daarop een 
putti (vnr 38).

Eveneens van een grote kan afkomstig is een wandscherf 

uit Langerwehe. Van drie steengoedfragmenten is de 

vorm niet meer te achterhalen. Van twee roodbakkende 

pispotten is één exemplaar redelijk compleet. Deze (vnr 

35, afb.3.26) is voorzien van een gegolfde standring. Een 

parallel van deze pot wordt geplaatst in de periode circa 

1550-1590.39 Van een andere pispot zijn enkele wand- en 

bovenrandfragmenten teruggevonden. Eveneens van 

roodbakkend aardewerk zijn fragmenten van geglazuurde 

bloempotten (vnr 28, afb.3.27).40 De brede bovenrand is 

voorzien van enkele gaatjes. Bloempotten lijken ruim voor-

handen te zijn geweest binnen het klooster, gezien het feit 

dat ze bij voorgaande onderzoeken ook werden aangetrof-

fen. Van zeven witbakkende en 34 roodbakkende kleine 

fragmenten kan de vorm niet meer worden vastgesteld. 

Beerput 2

In de vulling van Beerput 2 (BP2, sleuf 5, spoor 36) zijn 

in totaal 28 aardewerkfragmenten gevonden (tabel 3.3). 

Van een grijsbakkend scherfje en zeven steengoed-

scherven kan de vorm niet meer worden bepaald. Een 

Roodbakkend

Steengoed

Witbakkend

Grijsbakkend

Faience

Legenda:200

150

100

50

0

Tabel 3.1 Het aardewerk uit de beerputten.
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steengoedscherf uit Frechen betreft een wandfragment 

waarschijnlijk van een baardmankruik uit het tweede 

kwart van de zestiende eeuw. Vier steengoedscherfjes 

uit Siegburg zijn toe te schrijven aan twee individuen van 

trechterhalsbekers. Het handelt in beide gevallen om een 

beker met bolle cuppa die kenmerkend is voor de periode 

circa 1450-1600. De resterende fragmenten zijn van een 

roodbakkende bakpan die deels geglazuurd is geweest.

Beerput 3

In totaal 44 aardewerkfragmenten werden gevonden in de 

vulling van Beerput 3 (BP3, sleuf 5, spoor 44). Hiervan zijn 

de meeste toe te schrijven aan een roodbakkend gegla-

zuurde bakpan (tabel 3.4). 

Een klein witbakkend scherfje is waarschijnlijk van een 

grape afkomstig. De negen steengoedscherven behoren 

toe aan drie individuen van trechterhalsbekers, waarvan 

een met oranje blos. Een dergelijke blos op steengoed 

komt voor gedurende de gehele vijftiende eeuw. Van de 

cuppa’s zijn geen fragmenten aangetroffen. Zes andere 

kleine steengoedfragmentjes zijn afkomstig van een kan-

netje uit Raeren.

Beerput 4

Van de 64 fragmenten afkomstig uit Beerput 4 (BP4, sleuf 

3, spoor 52) zijn alle vormen waaraan ze hebben toebe-

hoord te achterhalen (tabel 3.5). Circa 40 fragmenten 

behoren toe aan een roodbakkende geglazuurde grape 

(vnr 68, afb.3.28) waarvan de bodem ontbreekt. De oren, 

die boven de rand uitstaken, zijn samen met een deel 

van de bovenrand afgevlakt. Met welk doel dit gedaan is 

niet duidelijk. De vorm die de grape heeft is in gebruik 

geweest in de periode circa 1450-1580. Verder zijn er vier 

roodbakkende fragmenten van een andere grape aange-

troffen. Drie roodbakkende fragmenten zijn voorzien van 

glazuur en gedecoreerd met slib. De manier van deco-

reren doet het meest denken aan producten die bekend 

staan als Noord-Hollands slibaardewerk. De productie 

daarvan komt rond 1580 op gang en bestond hoofdza-

kelijk uit veelkleurig gedecoreerde borden, kommen en 

vuurklokken. Waarschijnlijk is het gevonden fragment te 

duiden als onderrand van een vuurklok. Geheel compleet, 

maar in een aantal fragmenten teruggevonden, is een 

roodbakkende geglazuurde (vnr 68, afb.3.29) platte bak-

pan. In totaal negen fragmenten Langerwehe steengoed 

hebben toebehoord aan een grote kan. De drie overige 

steengoedscherven zijn van een trechterhalsbekertje 

voorzien van een oortje en bolle cuppa. Bijzonder is de 

vondst van een roodbakkende ongeglazuurde spreeuwen-

pot. Deze (vnr 68, afb.3.30) geeft aan dat er ter plaatse 

jonge nestvogels werden gevangen voor consumptie. 

Dergelijke nest-vangpotten konden door middel van een 

aangebracht oog aan de gevel worden bevestigd. Het nest 

jonge spreeuwen werd dan geleegd via een roofgat dat 

Functiegroep  Aantal uit beerput 1  Glas  
Koken    
Voorraad/bereiding  2  
Tafelgerei   1 
Hygiëne  3  
Verlichting    
Andere  1  

 

Afb. 3.26 Pispot van roodbakkend aardewerk.

Tabel 3.2 Aardewerk en glas uit Beerput 1.

Afb. 3.27 Fragmenten van bloempotten.

Functiegroep   Glas  
Koken    
Voorraad/bereiding    
Tafelgerei   3 
Hygiëne  

4
  

Verlichting    
Andere    

 

2
1

Aantal uit beerput 3

Tabel 3.4 Aardewerk en glas uit Beerput 3.

Functiegroep  Aantal uit beerput 2  Glas  
Koken    
Voorraad/bereiding    
Tafelgerei   1 
Hygiëne  

3
  

Verlichting    
Andere    

 

1
1

Tabel 3.3 Aardewerk en glas uit Beerput 2.
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als een soort deksel bovenop de pot lag. Op prenten en 

schilderijen van oude meesters uit de zeventiende eeuw 

staan regelmatig spreeuwenpotten afgebeeld. Recepten 

uit vorige eeuwen, zoals spreeuwensoep, stoofpot of 

spreeuwenpastei, maken duidelijk dat deze vogeltjes als 

lekkernij golden. Een bijkomend voordeel van het hebben 

van enkele broedparen is dat de vogels ook het nodige 

aan insecten wegvingen. Een tweetal spreeuwenpotten uit 

Dordrecht maken duidelijk dat ze tenminste al vanaf het 

midden van de zestiende eeuw voorkomen.41 

Waterput 4 1400-1550

Uit deze waterput (WP4, sleuf 3, spoor 53) zijn in totaal 

104 aardewerkfragmenten geborgen, waaruit ten minste 

twaalf individuen van vijf verschillende vormen kunnen 

worden onderscheiden (tabel 3.6). In twee gevallen 

betreft het een geglazuurde roodbakkende (vnr 76, 

afb.3.31) platte bakpan. In totaal 64 fragmenten zijn toe 

te schrijven aan ten minste vijf roodbakkende grapen.

Acht roodbakkende geglazuurde scherven zijn niet verder 

te duiden. Eveneens van roodbakkend aardewerk is een 

fragment van een bordje, voorzien van een brede rand en 

standlobben. Ook is in deze put weer een fragment van 

een bloempot te onderscheiden. In dit geval gaat het om 

een fragment van de bovenrand met daarin een gaatje. 

Een witbakkende scherf van een kommetje is voorzien 

van tinglazuur. Rondom de buitenkant zijn ter versiering 

Afb. 3.28 Grape van roodbakkend geglazuurd aardewerk.

Afb. 3.29 Bakpan van roodbakkend geglazuurd aardewerk.

Afb. 3.30 Spreeuwenpot van roodbakkende ongeglazuurde aardewerk.
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blauwe cirkels aangebracht. Ook tijdens het onderzoek 

van Hollandia (MRL-4) zijn tingeglazuurde aardewerk-

scherven van een kommetje gevonden in de vulling van 

een beerput. Deze konden samen met fragmenten van 

een albarello worden toegewezen aan de productieplaats 

Valencia. In de tweede helft van de vijftiende eeuw te 

dateren is een groot fragment (vnr 73, afb. 3.32) van een 

steengoed kan uit Raeren. Het overige steengoed bestaat 

uit een klein fragment van een oranje gebloste Siegburg 

trechterhalsbeker en enkele Langerwehe fragmenten.

Kuil/uitbraakspoor beerput 2 

Naast twee roodbakkende fragmenten is er in dit uit-

braakspoor (sleuf 5, spoor 36) ook een fragment van een 

witbakkende kan of pot gevonden. Deze (vnr 40, afb.3.33) 

is voorzien van eenzelfde gegolfde standring als de pispot 

uit Beerput 1. Nadat de oorspronkelijke gebruiksfunctie in 

onbruik is geraakt, bijvoorbeeld doordat er een deel van 

de bovenrand of oor was afgebroken, heeft het onderste 

deel van de pot een tweede leven gekregen. Hiervoor is 

het onderste deel recht afgezaagd en afgevlakt zodat er 

een komvormig bakje ontstond. Door de proef op de som 

te nemen en het fragment in de hand te houden heeft ze 

zo het meeste weg van een drinkschaaltje, al zijn andere 

opties ook mogelijk. Deze vondst geeft aan dat de kloos-

terling niet zomaar een kapot voorwerp weggooide.

Aardewerk van na de kloosterfase

Het aantal aardewerkfragmenten dat te dateren is van 

na de kloosterfase is zeer gering. Het merendeel hiervan 

is gevonden tijdens het aanleggen naar vlak 1 en heeft 

weinig zeggingskracht. Wel interessant is de concentratie 

van aardewerkfragmenten (vnr 3) in sleuf 3 die gevonden 

werd tijdens het aanleggen van een proefputje (kijkgat 2). 

Naast drie stelen van rookpijpen en enkele fragmenten 

van koppen met groene loodglazuur werden hier ook 

fragmenten van een rood aardewerken bord met slibbo-

gen gevonden. Het bord is voorzien van een standring en 

kan gedateerd worden in de periode circa 1550-1650. Van 

een majolica bord is alleen een rand met Wan-Li motief 

gevonden. Deze versiering is gebaseerd op het Chinese 

Wan-Li porselein en komt voor in de periode circa1625-

1640.42 Van een ander majolica bord is een fragment van 

de ziel gevonden met daarop een decoratie van blauwe 

granaatappels. In vergelijking met andere borden komen 

borden waarop granaatappels staan afgebeeld voor in de 

periode circa 1590-1640. Vijf fragmenten zijn van een 

steengoed Westerwald enghalskruik. Deze kruiken komen 

pas voor vanaf het midden van de zeventiende eeuw. 

Functiegroep   Glas  
Koken    
Voorraad/bereiding    
Tafelgerei   5 
Hygiëne  

1
  

Verlichting    
Andere    

 

1

2

5
Aantal uit beerput 4

Tabel 3.5 Aardewerk en glas uit Beerput 4.

Deze vondsten zijn waarschijnlijk toe te schrijven als afval 

van de bewoners die hun intrek hadden genomen in de 

overgebleven gebouwen. 

3.3 Glas

Glas van na de kloosterfase

In vergelijk met aardewerk is glas slechts betrekkelijk 

weinig gevonden. Desondanks kunnen er toch vele typen 

en soorten glas worden onderscheiden. Het glas is optisch 

bekeken en zal in zijn geheel hieronder beschreven 

worden. Het meest recent is een flesje van bruin glas met 

daarop de tekst instanto vite. Deze werd gevonden in de 

Afb. 3.31 Bakpan van geglazuurd roodbakkend aardewerk

Afb. 3.32 Steengoed kan uit Raeren.

Functiegroep   Glas  
Koken    
Voorraad/bereiding    
Tafelgerei   
Hygiëne  

3
  

Verlichting    
Andere    

 

1

1

7
Aantal uit waterput S53

Tabel 3.6 Aardewerk en glas uit Waterput S53.
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bovenlaag van sleuf 5 waar ook de objecten uitkomen die 

mogelijk te relateren zijn aan de mobilisatieperiode.

Glas uit de kloosterfase

In totaal 35 fragmenten bestaan uit groen vlakglas 

dat eens deel heeft uitgemaakt van glas-in-loodramen. 

De ruitjes in een glas-in-loodraam bestonden vaak uit 

meerdere vormen die samen een patroon vormden. Een 

ruitje werd rondom in een H-vormig loden profieltje gevat 

en dit kon aan alle kanten worden uitgebreid. Dergelijke 

profieltjes zijn tijdens dit onderzoek alleen gevonden in 

Beerput 4 (BP4). Op punten waar de loodstrippen elkaar 

kruisten werden deze gesoldeerd. Eenmaal klaar was 

een loodraam te slap om zo als raam te fungeren. Voor 

de stevigheid werden enkele ijzeren bindroeden over de 

horizontale loodstippen aangebracht, die met een nagel 

op het houten raamkozijn konden worden vastgezet. De 

dikte van de gevonden ruitjes varieert van 1,5 tot 3,0 

mm. Het dunste glas is 1,5 millimeter dik en afkomstig 

uit Beerput 4. Glas met een dikte van 2 mm is gevonden 

in beerput 2 en 4 en uit kuil S26 in sleuf 4. Een dikte van 

2,5 mm is gevonden in Beerputten 1 en 2. Drie mm dik 

vensterglas is gevonden in bovenlaag van sleuf 7. Op één 

(vnr 69) fragment, afkomstig uit Beerput 4, zijn resten van 

rode brandschildering zichtbaar. De ruitjes zijn zowel in 

vorm geknabbeld als geslepen. Hele exemplaren komen 

eveneens alleen uit Beerput 4 en zijn drie- of vijfhoekig 

van vorm. Enkele andere fragmenten hieruit zijn soms 

voorzien van een radius. Glas-in-loodruitjes laten zich las-

tig dateren, waardoor we afhankelijk zijn van de context 

waaruit ze afkomstig zijn. Het H-vormige loodprofieltje 

uit Beerput 4, dat vervaardigd is met behulp van een 

loodmolentje, maakt duidelijk dat daar pas na circa 1500 

glas-in-loodramen geplaatst zijn. Een andere mogelijk-

heid is dat dit aan reparatiewerkzaamheden moet worden 

toegeschreven. In de periode circa 1400-1525 te plaatsen 

Afb. 3.33 Fragment van een witbakkende kan of pot.

zijn twee fragmenten met een geslepen rand die werden 

aangetroffen in kuil S26 in sleuf 4. Van flessen met een 

opgestoken bodem zijn twee individuen aangetroffen. 

Uit Beerput 2 komt naast een bodemfragment van groen 

glas ook een halsje. Waarschijnlijk zijn deze van een en 

dezelfde fles zijn geweest. Het halsje (vnr 65, afb.3.34) is 

ingesnoerd en zal destijds zijn afgedekt met een doekje 

dat eromheen werd vastgeknoopt. De vorm valt niet meer 

te reconstrueren, maar kan, gezien enkele voorbeelden, 

peervormig of buikvormig zijn geweest.43 Meerdere klei-

nere fragmenten van een soortgelijke fles met een groen/

bruine kleur werden gevonden in Beerput 3. De honderd 

overgebleven glasfragmenten zijn alle te herleiden aan 

drinkglazen. 

Het meest voorkomend zijn scherven van groen glas. 

Deze groene kleur is ontstaan door verontreinigingen in 

het glas. Dit zogenoemde woudglas, dat geproduceerd is 

in Duitsland, Bohemen en de Franse Maasstreek, wordt 

veelvuldig aangetroffen in vijftiende- en zestiende-eeuwse 

contexten. Het oudste type beker dat gevonden werd is de 

zogenoemde Maigeleinbecher. Dit bekertype is te dateren 

in de periode circa 1400-1525.44 De twee individuen die 

werden aangetroffen zijn afkomstig uit Beerput 4 en uit 

kuil S69 in sleuf 5. Ze hebben beide een versiering die 

bestaat uit gekruiste ribbels. Van een zogenoemde “kool-

stronk” is een groot fragment (vnr 67, afb.3.35) afkomstig 

uit Beerput 3. De grote brede doornnoppen op buitenkant 

van een degelijke beker zorgde voor een goede grip. 

Koolstronken komen voor vanaf het tweede helft van de 

vijftiende eeuw tot in het tweede kwart van de zestiende 

Afb. 3.34 Fragment van een fles.
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eeuw.45 Een nieuwe vorm die zich ontwikkelde vanuit de 

korte koolstronkbeker is de berkenmeier. Deze bestaat 

uit een conische of cilindrische stam waarop nu kleinere 

doornnoppen zijn aangebracht. De cuppa loopt wijd uit en 

heeft een kelkvorm. In totaal drie individuen zijn afkom-

stig uit Beerput 4 en uit zowel Beerput 2 als uit Beerput 

3 komt één exemplaar. Het meest compleet is het glas 

uit Beerput 3, dat gereconstrueerd uit 24 fragmenten een 

hoogte van zeven cm blijkt te hebben. In het einde van de 

zestiende eeuw verandert de kelk in een rondere cuppa en 

worden de doornnoppen vervangen door braamnoppen, 

dan is er sprake van een roemer. Van drie fragmenten (vnr 

53, 76) kan het type glas niet meer worden achterhaald, 

wel duidelijk is dat het delen van een cuppa zijn. 

Een vernieuwing in het assortiment van glas treedt op als 

er producten worden vervaardigd in een stijl en techniek 

die hun oorspong hadden in het Italiaanse Murano. Deze 

á la facon de Venise producten worden vanaf het begin de 

zestiende eeuw geproduceerd in Antwerpen. Na de val van 

Antwerpen vestigden glasblazers zich ook in Middelburg 

en Amsterdam en iets later eveneens in Haarlem.46 

Twee individuen van een kelkglas en een voet van een 

schaaltje werden gevonden. Van één kelkglas (vnr 30, 35, 

afb 3.36), afkomstig uit Beerput 1, zijn twee fragmenten 

van de kelk teruggevonden. Op de kelk zijn verticale 

ribben aangebracht. Het andere exemplaar is gevonden in 

Beerput 3 in de vorm van vier kleine fragmenten (vnr 65). 

Deze zijn eveneens van een geribbelde kelk met daarop 

kleine knobbeltjes. Een voet van een schaaltje (vnr 69, 

afb. 3.37) heeft eveneens verticale ribben die aan de bin-

nenzijde zijn aangebracht. Door het heldere glas heen zijn 

deze goed zichtbaar. Enkele restanten van de schaalrand 

zijn bewaard en ook hierin zijn verticale ribben aanwezig. 

Afb. 3.35 Fragment van een Maigeleinbecher.

Op de buitenkant van de schaal zijn, corresponderend 

met de verticale ribben, ter versiering witte puntjes 

aangebracht. Deze puntjes bestaan uit witte emailverf 

die nadat het is aangebracht er bij een lage tempera-

tuur in wordt gebrand. Hierdoor ontstaat een slijtvaste 

decoratie. Het emailleren van glas werd uitgevoerd door 

gespecialiseerde ateliers in Venetië.47 Een dergelijke luxe 

importproduct werd nog niet eerder aangetroffen tijdens 

onderzoek in Utrecht. Eveneens bijzonder van aard is 

een applique (vnr 3, afb.3.38) van transparant glas in de 

vorm van een met goudluster bedekt mascaron. Deze is 

Afb. 3.36 Fragment van een kelkglas.
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gevonden tijdens het aanleggen van kijkgat 2 waaronder 

later Beerput 4 gesitueerd bleek te zijn. Een dergelijke 

mascaron is ook te zien op een bokaal (afb.3.39) uit 

de tweede helft van de zestiende eeuw uit de collectie 

van het Rijksmuseum te Amsterdam.49 De datering van 

de bokaal komt prima overeen met enkele individuen 

aardewerk die in Beerput 4 werden aangetroffen.

3.4 Bouwmaterialen

In totaal zijn 109 stuks aan bouwmateriaal verzameld ge-

durende het onderzoek. Dit aantal is een selectie van wat 

er daadwerkelijk aan materiaal voorhanden was. Vanaf 

het maaiveld tot aan vlak 1 bleek het terrein een enorme 

hoeveelheid fragmenten van bakstenen, daktegels, vloer-

tegels, mortel en dakleien te bevatten. De verzamelde 

stukken zijn afkomstig uit structuren en archeologische 

contexten of zijn bijzonder van aard.

 

Bakstenen

Hele bakstenen werden alleen aangetroffen vanaf het 

eerste vlakniveau en zaten verwerkt in beerputten, poeren 

of funderingen. Blijkbaar zijn tijdens de afbraak alle 

vrijgekomen materialen die weer hergebruikt konden 

worden, inclusief de halve bakstenen, meegenomen.

In de vulling van Waterput 2 (S52 in sleuf 5) werd een 

fragment van een kloostermop met een breedte van 14,5 

en een hoogte van 6,5 centimeter aangetroffen (vnr 61). 

Deze breedte x dikteverhouding komt voor in de periode 

circa 1350-1500.50 Uit kuil S19 in sleuf 3 afkomstig is 

een iets kleiner formaat steen (vnr 44) met een breedte 

van 11,5 en een dikte van 6,0 centimeter. Dit exemplaar 

kan net als vijf (vnr 25) andere stenen in de zestiende 

eeuw worden geplaatst. Die exemplaren (vnr 25) zaten 

verwerkt in een puinfundering die was opgebouwd uit 

twee verschillende formaten bakstenen, respectievelijk 

23 x 11/11,5 x 5/5,5 cm, Drie stuks hebben net als de 

Afb. 3.37 Voet van een schaaltje.

Afb. 3.38 Applique van transparant glas in de vorm van een 
mascaron.

Afb. 3.39 Bokaal uit de tweede helft zestiende eeuw uit de 
collectie van het Rijksmuseum te Amsterdam.49
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baksteen uit vnr 44 (afb.3.40) aan één kant een schuine 

hoek van 45 graden. Deze schuinte is bij alle exemplaren 

gelijk en is mooi glad afgewerkt. Dergelijke stenen kun-

nen zijn gebruikt in venster of doorgang.51 

Bovengenoemde formaten zijn veelvoorkomend in de 

omgeving van Utrecht en zijn waarschijnlijk ook in 

deze regio vervaardigd. Dit gaat niet op voor de stenen 

waaruit vier beerputten en een poer zijn opgebouwd. De 

poer (S61, sleuf 5) bestond uit vrij harde bakstenen van 

22x11x4,7 cmmet een geelrode kleur. Afgezien van beer-

put S44 in sleuf 5 zijn de andere drie putten opgebouwd 

uit twee of meer steenformaten. Eveneens afwijkend 

ten opzichte van de drie andere beerputten is dat voor 

Beerput 3 voor het grootse deel gele stenen gebruikt zijn. 

In totaal zijn tien verschillende formaten aangetroffen, die 

onderling weinig van elkaar verschillen. Alle aangetroffen 

maten staan in tabel 3.7 weergegeven.

Deze steenformaten worden wel vaker, zij het als losse 

vondst, in de omgeving van Utrecht aangetroffen. Uit de 

oude binnenstad zijn echter geen gegevens bekend dat 

deze hier gebruikt zouden zijn in gebouwen. Deze kleine 

stenen ontstonden uit praktische overwegingen. Zo heb-

ben ze als voordeel dat ze met minder kracht gevormd 

konden worden en het drogen en bakken verliep aanzien-

lijk sneller. Dit laatste scheelde een enorme hoeveelheid 

aan brandstof. Door het lagere gewicht waren ze tevens 

makkelijker te vervoeren en te verwerken. Het is dan 

ook niet verwonderlijk dat deze formaten met name in 

gebieden werden gebruikt met een minder draagkrachtige 

ondergrond.52

De gevonden stenen (afb.3.41) zijn te hard gebakken 

en vaak kromgetrokken, waardoor ze voor het metselen 

van een strakke muur niet geschikt zijn. Als goedkoop 

alternatief waren deze tweede keus producten uitermate 

geschikt voor het maken van poeren en beerputten. 

Deze zitten immers niet in het zicht. Ook werden kleine 

bakstenen doelbewust aangevoerd om te worden gebruikt 

in bogen, deur- of raamstijlen. Een geheel versinterde 

baksteen (vnr 55) is gevonden in kuil S39 in sleuf 5. 

Deze is zeer fragmentarisch en alleen de dikte van 4,5 

centimeter kan worden vastgesteld. Het fragment is 

afkomstig uit een kuil waar ook zestiende-eeuws aar-

dewerk in werd aangetroffen. Mogelijk betreft het een 

zogenoemd IJselsteentje. In Brabant komen deze al vanaf 

het laatste kwart van de vijftiende eeuw voor en in Utrecht 

vanaf het midden zestiende eeuw.53 Van een gele steen 

(vnr 81) is eveneens alleen de dikte bewaard. Dergelijke 

steentjes staan bekend als “boerengeeltjes” en dateren uit 

de zeventiende of achttiende eeuw. Deze stenen werden 

vervaardigd uit kalkhoudende klei die in de kuststreken 

werd gewonnen.

Vloertegels

Eveneens divers qua afmetingen zijn de vloertegels waar-

van 21 individuen werden verzameld. Ze zijn alle gebak-

ken van roodbakkende klei en al of niet voorzien van een 

glazuurlaag. Aangezien de tegels vierkant zijn volstaat in 

dit geval één gave zijde om de afmetingen van een tegel 

te bepalen. Van vijftien tegels kon alleen de dikte worden 

gemeten, die varieert tussen 2,0 en 5,0 centimeter. De 

dikte van een tegel hangt af van het tegeloppervlak; hoe 

groter het oppervlak, des te dikker de tegel. Zes tegels 

werden gaaf teruggevonden en deze hebben vijf verschil-

lende formaten. Het kleinste formaat vloertegel (vnr 68) 

is afkomstig uit beerput 4 en meet 9,6 x 9,6 x 2,2 cm. 

Deze is voorzien van een gele glazuurlaag. De gele kleur 

ontstaat door er een dun laagje witte klei op aan te bren-

gen en de tegel daarna te voorzien van loodglazuur. Twee 

vloertegels met alleen loodglazuur hebben een formaat 

van 11 x 11 x 2 cm. Een betreft een aanlegvondst uit 

sleuf 7 (vnr 89) en de andere (vnr 47) is gevonden in een 

uitbraaksleuf S13 in sleuf 5. Door toevoeging van koper-

oxide aan het loodglazuur ontstaat een zwartgroene kleur 

op de tegel.54 Deze kleur is aanwezig op een vloertegel 

(vnr 63) met een formaat van 15,7 x 15,7 x 3 cm, aange-

troffen in de vulling van Beerput 3. Eenzelfde glazuurlaag 

is aanwezig op een vloertegel (vnr 45) waarvan de 

maten16,5 x 16,5 x 3 cm bedragen. Door het toevoegen 

van meer koperoxide kon zelfs een zwarte tegel verkregen 

worden. Enkele ongeglazuurde fragmenten van vloerte-

gels (vnr 35) meten 16 x 16 x 3,5 cm en deze werden 

gevonden in Beerput 1. Eveneens vermeldenswaardig 

zijn twee fragmenten van vloertegels, beide geglazuurd 

met koperoxide, die niet goed zijn geproduceerd. Een 

fragment (vnr 17) werd gevonden in spoor 3 in sleuf 4 

en is sterk kromgetrokken, deels versinterd, en de dikte 

bedraagt maar liefst 4,5 cm. Het andere fragment is een 

vondst uit de bovenlaag van sleuf 5 en heeft een dikte van 

2,5 cm. Op de bovenkant van deze tegel zitten resten van 

een andere tegel vastgebakken. Deze misbaksels vonden 

uiteindelijk ook hun weg naar allerlei bouwprojecten en ze 

worden veelvuldig aangetroffen in en rondom Utrecht. De 

voorbeelden waarbij misbaksels werden verwerkt variëren 

van stook-en werkvloertjes, funderingen, muurwerk tot 

beer- en waterputten. Tegelovens en kuilen met produc-

tieafval zijn bekend uit de Bemuurde Weerd, Anthoniedijk 

en de Merelstraat. Ongeglazuurde vloertegels waren 

uiteraard het goedkoopste, gevolgd door transparant 

geglazuurde exemplaren. De tegels voorzien van een 

kleur waren een stuk duurder. Tijdens een opgraving aan 

de Anthoniedijk werd duidelijk dat verschillende formaten 

    
    

    
    

    
    
    
    
    
    

    
    

Afmetingen Structuur Sleuf Spoor  
21x10x5 Beerput 3 5 44
22x10,5x5,2 Beerput 2 5 36
22x10x4,5 Beerput 2 5 36
22x11x5 Beerput 4 3 52
22x11,5x5 Beerput 4 3 52
22x10x5,5 Beerput 4 3 52
22x10x5,5 Beerput 1 5 40
22x11x5,5 Beerput 1 5 40
21x10,5x5 Beerput 1 5 40
21x10x5 Beerput 1 5 40
22x11x4,7 Poer 5 61

Tabel 3.7 Baksteenformaten.
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Afb. 3.40 Afgeschuinde baksteen.

Afb. 3.41 Te hard gebakken, kromgetrokken bakstenen.

en glazuren tegelijk geproduceerd werden.55 Hieruit blijkt 

dat het vrijwel niet mogelijk is vloertegels nauwkeurig te 

dateren.

Daklei

In totaal 28 fragmenten zijn de restanten van dakleien. ( 

vnr 35) Deze stukken zijn willekeurig opgeraapt tus-

sen de vele kleine fragmentjes die over het hele terrein 

werden aangetroffen. De meeste hebben ter bevestiging 

één of meerdere vierkante gaatjes. Deze gaatjes werden 

erin geslagen met behulp van een leihamer. Een met lei 

gedekt dak was veruit het kostbaarst om te realiseren. Als 

eerst diende hiervoor een zogenoemde beschoten kap te 

worden aangebracht waarop de dakleien konden worden 

vastgespijkerd. Dit is veel duurder dan een onbescho-

ten dak waarop daktegels gelegd konden worden. De 

daktegels zelf werden volop in de stad vervaardigd terwijl 

dakleien geïmporteerd moesten worden, met extra kosten 

als gevolg. De schubvormige leien waren afkomstig 

uit groeves in het Rijn- en Moezelgebied. Omdat de 

afmetingen van leien wisselend waren vergde het enige 

vakmanschap om de leien mooi op het dak te bevestigen. 

Een dak voorzien met deze leien staat bekend als Rijndak 

en de dekkingwijze wordt oud-Duitse dekking genoemd. 

Ook vergt een leien dak meer onderhoud dan een met 

daktegels gedekt dak. Een leien dak bracht de eigenaar 

wel status en aanzien op.56 Afgezien van twee aanlegvond-

sten (vnr 15,38) werden de leien gevonden in beerputten 

(vnr 30, 35), waterputten (vnr 73, 76) kuilen (vnr 28, 72) 

en tussen een puinfundering (vnr 25).

Daktegels en pannen

Daktegels zijn in Utrecht is veelvuldig als bedekkingsma-

teriaal gebruikt sinds de dertiende eeuw. Deze gebakken 

tegels in de vorm van een rechthoekige daklei hadden op 

de achterkant een nokje waarmee ze achter een panlat 

bleven hangen. Ze zijn vrijwel altijd van roodbakkende 

klei vervaardigd en hebben afmetingen van circa 26 x16 

cm en een dikte die varieert tussen 1,5 en 2,0 cm. Soms 

zijn ze van een transparant glazuur voorzien dat naast 

status het praktische voordeel had dat regenwater sneller 

afvoerd werd. Om een waterdicht dak te garanderen wer-

den de horizontale rijen daktegels met een overlapping 

van tweederde op het dak aangebracht. Verticaal gezien 

dekte iedere tegel de onderliggende voor de helft af. Ter 

verbetering van de waterdichtheid werden de daktegels 

aangesmeerd met specie. Ook zal deze mortel er voor 

gezorgd hebben dat het dak bij storm meer weerstand 

kon bieden. In totaal werden er 36 fragmenten van onge-

glazuurde daktegels verzameld. Wel tonen veel stukken 

resten van mortel. De meeste fragmenten (vnr 1, 2-31, 

32, 38, 41, 89), 23 stuks, werden tijdens het aanleggen 

van een vlak aangetroffen. Vijf daktegels (vnr 53 en 68), 

respectievelijk een en vier stuks, komen uit een beerput 

en twee fragmenten (vnr 76) uit een waterput.

Vijf exemplaren komen uit kuil S69 in sleuf 5 waarin ook 

vijftiende-eeuws aardewerk werd gevonden. Een fragment 

(vnr 25) is destijds gebruikt in de puinfundering S8 in 

sleuf 4. Opvallend is dat alle fragmenten een dikte hebben 

van 1,5 centimeter.

Uit de periode circa 1600-1900 dateren acht fragmenten 

van Hollandse of holle dakpannen. Deze zijn zowel rood- 

als grijsbakkend uitgevoerd.

Wandtegel

In het laatste kwart van de zeventiende eeuw te dateren is 

een fragment van een majolica tegeltje (vnr 89) met een 

zogenoemd “spinnenkop” hoek. De tegel is gevonden in 

de verstoorde bovenlaag en is mogelijk afkomstig uit een 

van de boerderijen die hier gestaan heeft.

Kacheltegels

Enkele overblijfselen voor de verwarming van woon- en 

werkvertrekken zijn gevonden in de vorm van witbak-

kende kacheltegels. Deze manier van verwarmen is een 

luxe die vanaf de middeleeuwen slechts was voorbehou-

den aan de hoge sociale klasse. Vanaf het midden van 

de veertiende eeuw worden de tegels voorzien van fraaie 

motieven en zijn het ware pronkstukken.

De rondom gesloten kachel stond opgebouwd tegen een 

binnenmuur waarachter een stookruimte was gelegen. De 



60 

warme lucht kwam via een luchtkanaal de kachel binnen 

en circuleerde rond om vervolgens via een hoger in de ka-

chel aanwezig gat te verdwijnen in de schoorsteen.57 Een 

groot voordeel was dat de te verwarmen ruimte gespaard 

bleef van rook en roet. Een van de gevonden fragmenten 

(vnr 19) heeft een groen loodglazuur en is gevonden in 

een kuil (S26), samen met aardewerk uit de periode circa 

1400-1500. De andere drie fragmenten (vnr 41) zijn 

gevonden in Beerput 3. Deze zijn onmiskenbaar afkomstig 

van één individuele nistegel. Ook tijdens het onderzoek 

in 2009 zijn naast een nagenoeg compleet exemplaar 

fragmenten van geel- en groengeglazuurde kacheltegels 

gevonden.58 

3.5 Conclusie

Het is geen gemakkelijke opgave om aan de hand van de 

teruggevonden materiële cultuur een beeld te vormen van 

het dagelijkse leven van de monniken en broeders die in 

het Kartuizerklooster leefden. Dit komt omdat de terugge-

vonden voorwerpen slechts een klein deel zullen zijn van 

wat er daadwerkelijk voorhanden moet zijn geweest. In de 

meeste gevallen betreft het dan ook alledaagse gebruiks-

voorwerpen die soms verloren maar meestal weggegooid 

werden nadat ze niet meer functioneerden.

Voor wat de metaalvondsten betreft komt het grootse deel 

uit de bovenlaag en deze zijn te dateren in de eerste helft 

van de twintigste eeuw. Enkele vondsten zoals het speldje, 

de koppelgesp en munten geven aan dat het toenmalige 

open veld regelmatig werd bezocht door verschillende 

groeperingen. Niet ondenkbaar is dat ook de militairen die 

hier “logeerden” dit veld hebben gebruikt voor exercities. 

Het aantal metaalvondsten dat tot de periode van het 

klooster gerekend kan worden is zeer gering. Ook bij 

voorgaande onderzoeken bleek het steeds om een klein 

aantal te gaan. Ook bij deze laatste opgraving bleek dat 

gehele terrein was afgegraven ten behoeve voor de aanleg 

van diverse infrastructuren. Van de dertien metalen aan-

legvondsten dateren sommige van na de kloosterperiode. 

Deze geven aan dat er na de kloostertijd bewoning heeft 

plaatsgevonden in delen van het klooster.

Uit drie van de vijf onderzochte beer- of waterputten 

komen ook metalen voorwerpen, waarvan het zegelstem-

pel het meest tot de verbeelding spreekt. De vondst van 

een machinaal vervaardigde loden raamroede in Beerput 4 

kan duiden op een ver- of nieuwbouw van een kluis vanaf 

circa 1500. Ook leverde dezelfde put een pistoletkogel en 

deze put zal dan ook tot na het midden van de zestiende 

eeuw in gebruik geweest zijn.

Voor wat het aardewerk betreft zijn wederom enkele 

stukken uit de periode van na het klooster te dateren. 

Deze sluiten mooi aan op de veronderstelde bewoning 

na de kloostertijd, zoals ook uit enkele metaalvondsten 

blijkt. Het aardewerk dat tot de kloosterperiode gerekend 

kan worden komt grotendeels uit beerputten en bestaat 

op een enkel stuk na uit onversierd gebruiksgoed. 

Uitzondering is de vondst van een steengoed kan uit 

Keulen waarop een applique van een putti is weergege-

ven. Deze soberheid in het aardewerk sluit aan op de 

inhoud van de beerputten die aan de overzijde van het 

kloosterterrein werden gevonden. De gebruiksvormen die 

aangetroffen werden bestaan uit kookpotten, bakpannen, 

pispotten, bloempotten, bekers en kannen. Een steeds te-

rugkerende vorm is de bloempot, die nu ook weer in twee 

putten werd aangetroffen. Gezien hun grootte kon er een 

behoorlijke plant in, die in de zomer in het bijbehorende 

tuintje geplaatst kon worden. In de winterperiode kon 

hij dan gemakkelijk binnen in de kluis worden geplaatst. 

Ze kunnen zijn gebruikt voor het houden van bloemen 

zoals de lelie, of voor verschillende soorten kruiden. 

Uitgaande dat de putten een maximale gebruiksduur 

van circa 175 jaar hebben gekend, valt de hoeveelheid 

gevonden materiaal tegen. Het aantal scherven per put 

komt overeen met gevonden aantallen bij het onderzoek 

MRL-4 aan de overzijde van het complex. Dit kan beteke-

nen dat de kloosterlingen zuinig omsprongen met hun 

spullen, of het afval ging via een andere weg het klooster 

uit. Het geringe aantal kookattributen en voorraadpotten 

is verklaarbaar omdat voedsel werd bereid in de centrale 

keuken. Tafelgerei zal dan meer verwacht mogen worden 

dan tot nu toe werd aangetroffen. Enige aanvulling hierop 

zijn enkele glasvondsten die eveneens als tafelgerei 

gezien mogen worden. Enkele van deze glasvondsten 

stralen een luxe uit die, gezien het overige vondstmateri-

aal, niet snel verwacht wordt. Het is daarom waarschijn-

lijker te veronderstellen dat er ook gebruik is gemaakt 

van metalen kook- en tafelgerei. Dat dit geen vreemde 

gedachte is wordt ondersteund door de vele schilderijen 

van binneninterieurs uit de vijftiende en zestiende eeuw 

en door de vondst van koperen lapstukken en een tinnen 

zoutvaatje.59, 60 Deze grote tinnen gebruiksvoorwerpen 

behielden altijd hun intrinsieke waarde en belanden door-

gaans niet in een beerput maar werden door tingieters 

weer ingenomen.
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4.1 Inleiding

Algemeen

In dit hoofdstuk staan de overledenen centraal die bij 

twee archeologische onderzoeken in Utrecht zijn aan-

getroffen. De menselijke skeletresten zijn afkomstig uit 

inhumatiegraven die toebehoorden aan het voormalige 

kartuizerklooster Nieuwlicht. Op 5 maart 2001 kwamen 

tijdens een archeologische begeleiding ten behoeve van 

de aanleg van een riool in de Marnixlaan twee oost-west 

georiënteerde graven aan het licht. Hierin lagen nog ske-

letresten in anatomisch verband. Tussen de twee graven 

lag een zone met ex situ gelegen botten van zowel mens 

als dier. De menselijke botresten konden worden toege-

schreven aan twee individuen, en waren hoogstwaarschijn-

lijk afkomstig uit twee eerder verstoorde inhumatiegraven. 

In 2011 zijn bij een archeologisch onderzoek bij het 

nabijgelegen Klokkeveld drie inhumatiegraven opgegra-

ven. In elk graf lagen nog (gefragmenteerde) skeletresten. 

De fysisch antropologische resultaten van de onderzoeken 

uit 2001 en 2011 komen in dit hoofdstuk aan bod.

Doelstellingen van het fysisch antropologisch onderzoek

Het fysisch antropologisch onderzoek van de skeletten 

afkomstig van de Marnixlaan en het Klokkeveld had de 

volgende vier doeleinden: 

-Het bepalen van het minimum aantal overledenen. 

-Van elk skelet het geslacht vast stellen en de leeftijd 

bij overlijden. Vervolgens kon worden geconcludeerd of 

de overledenen uitsluitend uit mannen bestaan, hoogst-

waarschijnlijk voormalige kartuizermonniken, of uit een 

gemêleerde samenstelling van zowel mannen als vrouwen.

-Het skeletmateriaal onderzoeken op sporen die getuigen 

van de doodsoorzaak evenals ziektekundige en anatomi-

sche afwijkingen, of afwijkingen die door een onbekende 

oorzaak zijn ontstaan.

-Tenslotte was het laatste doel om de uitslagen van de 

twee onderzoeken onderling met elkaar te vergelijken en 

met voorgaande studies van skeletten afkomstig van het 

terrein van het voormalige kartuizerklooster Nieuwlicht. 

Zodoende kon worden achterhaald of er verschillen of 

juist overeenkomsten tussen de skeletsamples te traceren 

zijn.

4.2 Methodiek

Aangezien de opgegraven skeletten afkomstig van de 

archeologische begeleiding in de Marnixlaan in 2001 nog 

niet eerder waren bestudeerd, zijn zij samengevoegd met 

het fysisch antropologisch onderzoek van de skeletten 

afkomstig van het Klokkeveld (afb. 3.4). Het project uit 

2001 wordt Marnixlaan 1 (MRL-1) genoemd en van het 

Klokkeveld wordt verder aangeduid met Marnixlaan 5 

(MRL-5).

De skeletten zijn macroscopisch onderzocht volgens 

de aanbevelingen van de werkgroep van Europese 

fysische antropologen,61 en de richtlijnen van het 

protocol van ‘Barges Antropologica’; het instituut voor 

Fysische Antropologie van het Leids Universitair Medisch 

Centrum.62 

Minimum aantal individuen

Bij de onderzoeken MRL-1 en MRL-5 zijn behalve in situ 

gelegen botfragmenten ook botten die ex situ lagen ver-

zameld. Alle pijpbeenderen (ossa longa), schedels (crania) 

en onderkaken (mandibulae) zijn geïnventariseerd. Het 

type bot dat het meeste voorkomt, geeft uitsluitsel over 

het minimum aantal individuen.

Conserveringstoestand en behoudswaarde

Aan de hand van een skeletformulier is per skelet 

aangegeven welke botdelen aanwezig zijn. Een compleet 

skelet houdt in dat alle botten aanwezig zijn, eventueel 

met uitzondering van de hand- en/of voetdelen. Bij een 

onvolledig skelet is het bekken (pelvis) of de schedel 

(cranium) niet bewaard, en ontbreken daarnaast ook 

meerdere skeletdelen. In het ergste geval is er nauwelijks 

iets van het skelet over. 

Wat betreft de conserveringstoestand is bij elk skelet 

gelet op post mortem beschadigingen door graafwerk-

zaamheden, de werking van de grond en boomwortels. 

Gedocumenteerd is of de botten van het skelet zacht of 

verweerd zijn of hard en compleet.

Een incompleet en/of slecht geconserveerd skelet heeft 

meerdere consequenties. Het kan onnauwkeurigheid op-

leveren in de bepaling van de sterfteleeftijd, het geslacht, 

en het ziektebeeld. 

De anatomische geslachtsbepaling

In het meest gunstige geval zijn voor de geslachtsbe-

paling alle morfologische kenmerken van een skelet 

aanwezig. Dit zijn tien morfologische kenmerken van 

4 Fysisch-antropologisch onderzoek
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het bekken (pelvis),63 elf van de schedel (cranium)64 en 

vier van de onderkaak (mandibula).65 Aan de in totaal 

25 anatomische geslachtskenmerken worden waarden 

toegekend die kunnen variëren van zeer mannelijk (+2) tot 

zeer vrouwelijk (-2).66 Elk anatomisch kenmerk heeft een 

specifieke waarde. Indien de uitkomst van de geslachtsdi-

agnose van een schedel vrouwelijk is en van een bekken 

van hetzelfde individu mannelijk dan is de uitkomst van 

het bekken doorslaggevend. Er wordt namelijk meer 

waarde gehecht aan de morfologische kenmerken van het 

bekken ten opzichte van de schedel in verband met de 

functie van het baren.

De anatomische schatting van de leeftijd bij overlijden

Voor een nauwkeurige bepaling van de sterfteleeftijd van 

volwassen individuen zijn vier leeftijdsindicatoren nodig. 

Dit zijn:

-De mate van sluiting van de schedelnaden (suturen) aan 

de binnenzijde van de schedel. Wanneer de schedelnaden 

niet meer (goed) zichtbaar zijn, wijst dit erop dat een 

individu op een hogere leeftijd is gestorven dan in het 

geval dat er inwendig in de schedel nog schedelnaden te 

zien zijn.

-De verandering van het articulerende oppervlak van de 

beide schaambeenderen (symphysis os pubis), verdeeld 

in vijf fasen. In de eerste fase zijn er duidelijk horizontale 

groeven in het articulerende oppervlak van het schaam-

been waarneembaar. Door wrijving van de oppervlakken 

van de schaambenen ontstaat slijtage en vervagen de 

horizontale groeven steeds meer. De groeven zijn nog 

in beperkte mate zichtbaar bij fase III. In de vijfde fase is 

het articulerende oppervlak van het schaambeen geheel 

glad en omrand. Het articulerende oppervlak heeft in deze 

eindfase een holte.

-De degeneratie van het spongieuze beenweefsel (sub-

stantia spongiosa) in de bovenzijde van de bovenarm (het 

proximale gewrichtsuiteinde) (caput humeri). Om de de-

generatie vast te stellen wordt het proximale uiteinde van 

de bovenarm in de lengte doorgezaagd. Vervolgens kan 

worden vastgesteld in hoeverre het sponsachtige been 

(substantia spongiosa) is gedegenereerd. De degeneratie 

is in zes leeftijdsstadia ingedeeld. 

-De degeneratie van het spongieuze beenweefsel in het 

proximale gewrichtsuiteinde van het bovenbeen (caput 

femoris). Op dezelfde wijze als de bovenarm wordt het 

proximale gewrichtsuiteinde van het dijbeen in de lengte 

doorgezaagd. Vervolgens kan de mate van degeneratie 

van het spongieuze beenweefsel van het dijbeen worden 

vastgesteld. 

Bepaling van de status van het gebit

Per gebit zijn de volgende aspecten geïnventariseerd: het 

aantal geërupteerde elementen; de aanwezige tanden 

en kiezen (molaren); de niet (geheel) doorgebroken 

elementen; de aangeboren afwezige (congenitale) elemen-

ten; de elementen die voor (het intreden van) de dood 

(ante mortem) verloren zijn gegaan; het aantal cariës, 

abcessen en fistels.67 Daarnaast is de mate van tandsteen-

vorming (calculus), het terugwijken van het tandvlees 

(alveolaire resorptie),68 en de ontsteking van het wortel-

vlies van een tand (periodontitis)69 geregistreerd. Ook zijn 

de elementen gecheckt op de eventuele aanwezigheid van 

groeistoringen in het tandglazuur (glazuurhypoplasie).70 

De aanwezigheid van glazuurstoringen zijn een indica-

tie van onstabiele periodes tot ongeveer het twaalfde 

levensjaar. Het aantal richelvormige verstoringen in het 

glazuur toont aan hoe vaak zich ontwikkelingsstoornissen 

hebben voorgedaan. Aan de hand van de locatie van de 

storing(en) in het glazuur kan worden geconcludeerd op 

welke leeftijd(en) ongeveer de stofwisselingsstoornis(sen) 

optrad(en).

Ziektekundige afwijkingen en traumata

Elk bot is gecheckt op afwijkingen die het gevolg zijn 

van ziekte(n) of verwonding(en) (trauma(ta)) ten gevolge 

van een ongeluk, geweld of fysieke overbelasting door 

bepaalde verrichte werkzaamheden. Naast de leeftijd 

bij overlijden vormen ziektekundige afwijkingen een 

aanwijzing van de gezondheidstoestand. Niet alle ziekten 

laten echter sporen na in het bot. Ook kan een ziekte kort 

voor de dood ontstaan waardoor er geen tijd is om een 

afwijking in het bot te veroorzaken. Daar komt nog bij dat 

het merendeel van de skeletten incompleet is. De aange-

troffen ziektekundige afwijkingen op de losse botdelen 

zijn slechts indicatoren en vormen dan ook een minimum 

aantal. 

Afwijkingen door onbekende oorzaak ontstaan

Elk bot is gecheckt op afwijkingen die door een onbe-

kende oorzaak zijn ontstaan. 

Anatomische afwijkingen

De skeletten zijn gecontroleerd op de aanwezigheid van 

eventuele anatomische afwijkingen (anomalia). Een anato-

mische variant is een afwijking in de vorm en/of grootte 

van een bot in vergelijking met een ‘normaal’ gevormd 

bot. Een anomalie kan aangeboren zijn, maar dit hoeft 

niet altijd het geval te zijn.

Fysisch antropologische resultaten MRL-1 versus MRL-2, 

MRL-4 en MRL-5 

De resultaten van het fysisch antropologisch onderzoek 

van de projecten MRL-1 en MRL-5 zijn met elkaar verge-

leken om te achterhalen of er overeenkomsten of juist 

verschillen zijn vast te stellen in demografische data en de 

aanwezigheid van bepaalde ziekten.

Behalve de vergelijking van de resultaten tussen de 

onderzoeken van MRL-1 en MRL-5 zijn deze uitslagen 

ook vergeleken met voorgaande skeletstudies (MRL-2 en 

MRL-4) afkomstig van het voormalig kartuizerklooster 

Nieuw Licht. De in 2007 uitgevoerde opgraving MRL-2 
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was ter hoogte van het kruispunt Van Hoornekade-Laan 

van Chartreuse gesitueerd, vrijwel dezelfde locatie als de 

aangetroffen skeletten van MRL-1. Het project MRL-4, in 

2007 opgegraven, lag nabij de kruising van de Marnixlaan 

met de Van Hoornekade.

4.3 Resultaten

Voordat de fysisch antropologische resultaten uiteen 

worden gezet, wordt eerst beschreven op welke manier de 

overledenen zijn begraven op het terrein van het voor-

malig kartuizerklooster Nieuw Licht. Deze gegevens zijn 

gebaseerd op de waarnemingen van zowel de aangetrof-

fen graven als de (grotendeels gefragmenteerde) skeletten 

tijdens de archeologisch onderzoeken MRL-1 en MRL-5.

Wijze van begraven

Van het project MRL-1 zijn er geen beschrijvingen bekend 

over de graven. Bij twee graven van het archeologisch 

onderzoek MRL-5 was de grafkuil duidelijk waarneembaar. 

Het graf waarin waarin skelet 05 lag, was trapeziumvor-

mig. Voordat de skeletten 06 tot en met 09 aan het licht 

kwamen, is op vlak 3 een rechthoekige grafkuil waargeno-

men en ook een klein houtfragment van een doodskist.71 

Dit is het enige kistfragment dat gevonden is bij MRL-5. 

Het project uit 2007, MRL-4, geeft hetzelfde beeld als 

MRL-5. Ook bij MRL-4 zijn er grafkuilen en spijkers 

aangetroffen in de verschillende aangelegde vlakken maar 

nauwelijks houtrestanten van de doodskisten.72 Bij MRL-2 

zijn geen grafkuilen of restanten van kisten geconsta-

teerd. Wel zijn bij een aantal skeletten spijkers aangetrof-

fen, die erop wijzen dat de overledenen toch in een kist 

moeten zijn bijgezet.73 

Bij MRL-5 hadden twee overledenen een afzonderlijk 

graf. De skeletten 07, 08 en 09 zijn direct onder elkaar 

begraven. Het is goed mogelijk dat deze drie overledenen 

in één graf lagen dat is heropend. Het direct onder elkaar 

begraven van deze overledenen doet vermoeden dat de 

individuen bij elkaar hoorden. Van 07 en 08 zijn alleen de 

onderste ledenmaten bewaard gebleven. De dijbenen van 

skelet 09 lagen gedeeltelijk onder de wervelkolom van 

skelet 07. Bovenop de bekkenfragmenten van skelet 09 

lag een schedel ex-situ. Het is aannemelijk dat de schedel 

bij de onderste ledenmaten van skelet 08 hoorde. 

De oriëntatie van de lichamen van de overledenen was bij 

de twee archeologische onderzoeken gelijk: de schedel 

lag in het westen ‘kijkend’ richting het oosten en de 

voeten lagen aan de oostelijke zijde. De opgegraven 

overledenen van MRL-1 en MRL-5 lagen ruggelings met 

gestrekte benen.

De positionering van de armen kon bij een aantal skelet-

ten van MRL-1 en MRL-5 worden vastgesteld. Armen lagen 

langs het lichaam en/of rustend op het bekken (MRL-1-01, 

MRL-5-05) of de onderarmen lagen kruiselings over het 

bovenlichaam (MRL-1-02, MRL-5-01).74 De positie van de 

onderarmen kruiselings over het bovenlichaam is geen 

natuurlijke houding. Het wijst erop dat een extra hande-

ling is verricht tijdens het begraven van de overledene. 

Hieruit kan worden opgemaakt dat de overledenen met 

zorg zijn begraven. 

Alle skeletresten zijn nagekeken op afwijkingen die niet 

door een ziekte of een aandoening zijn ontstaan. Gelet is 

op groene verkleuringen veroorzaakt door koperoxide van 

metalen voorwerpen zoals kledingaccessoires, sieraden 

of munten. Bij één skelet van een man van middelbare 

leeftijd (MRL5-01) zijn op de linkerellepijp (ulna) en het 

linkerspaakbeen (radius) aan de proximale zijde koper-

oxidevlekken vastgesteld. Het is in dit geval niet duidelijk 

welk voorwerp de groene verkleuringen bij de elleboog 

heeft veroorzaakt.

Minimum aantal individuen

Alle pijpbeenderen, schedels en onderkaken zijn van 

beide onderzoeken geïnventariseerd. Een overzicht 

hiervan is weergegeven in tabel 4.1. Het minimum aantal 
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Tabel 4.1 Inventarisatie en minimum aantal individuen.
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Afb. 4.1a MRL-1, skelet 1, schedel.
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Afb. 4.1b MRL-1, skelet 1.
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Afb. 4.2a MRL-1, skelet 2, schedel.
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Afb. 4.2b MRL-1, skelet 2.
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Afb. 4.3a MRL-1, skelet 3, schedel.
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Afb. 4.3b MRL-1, skelet 3.
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Afb. 4.4a MRL-1, skelet 4, schedel.
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Afb. 4.4b MRL-1, skelet 4.



72 

Afb. 4.5a MRL-5, skelet 1, schedel.
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Afb. 4.5b MRL-5, skelet 1.
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Afb. 4.6 MRL-5, skelet 2.
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Afb. 4.7 MRL-5, skelet 3, schedel.
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Afb. 4.8a MRL-5, skelet 4, schedel
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Afb. 4.8b MRL-5, skelet 4.
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Afb. 4.9a MRL-5, skelet 5, schedel.
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Afb. 4.9b MRL-5, skelet 5.
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Afb. 4.10a MRK-5, skelet 6, schedel.
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Afb. 4.10b MRL-5, skelet 6.
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Afb. 4.11 MRL-5, skelet 7.
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Afb. 4.12a MRL-5, skelet 8, schedel.
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Afb. 4.12b MRL-5, skelet 8.
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Afb. 4.13 MRL-5, skelet 9.
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individuen is bij MRL-1 bepaald op basis van het type 

bot dat het meeste is geteld. Viermaal is een schedel, 

linkeropperarmbeen, linkerspaakbeen en linkerdijbeen 

geteld (tabel 4.1). MRL-1 bestaat dus uit vier overledenen. 

De Regionale Energie Maatschappij Utrecht (REMU) heeft 

echter op deze locatie waarschijnlijk al negen begravingen 

vergraven.75

Het archeologisch onderzoek MRL-5 leverde de skeletres-

ten van zeven individuen op. Tabel 4.1 geeft aan dat van 

de verschillende geïnventariseerde bottypen van MRL-5 

de schedel en rechterdijbeen het meeste voorkomen. 

Zowel de schedel als het rechterdijbeen zijn zevenmaal 

geteld. Tijdens het onderzoek zijn bovendien tweemaal 

botresten aangetroffen die aan andere individuen hebben 

toebehoord. Ondanks het feit dat er zeven schedels en 

rechterdijbenen zijn geteld, is dus het minimum aantal 

overledenen MRL-5 op negen gesteld.

Conserveringstoestand en behoudswaarde

Tabel 4.1 en de skeletformulieren (afb. 4.1a tot en met 

4.13) tonen aan dat de compleetheid van een skelet 

verschilt per graf. De incompleetheid bij het merendeel 

van de skeletten is veroorzaakt door eerdere graafwerk-

zaamheden en boomwortels. 

Tussen de twee vrij intacte graven van MRL-1 lag een 

zone met losse dierlijke- en menselijke botfragmenten. 

De menselijke skeletresten uit deze zone konden aan 

twee individuen worden toegeschreven. Tijdens de 

archeologische begeleiding was de slechte conditie van 

het botmateriaal al opgemerkt. De botten bleken door 

de fragmentatie moeilijk te bergen. Geconstateerd was 

dat de conservering van het bot te slecht was voor verder 

onderzoek.76 Door de slechte conservering kon tijdens 

het fysisch antropologisch onderzoek de bepaling van 

de sterfteleeftijd dan ook niet worden vastgesteld. De 

skeletten van MRL-1 zijn echter wel geschikt voor een 

anatomische geslachtsbepaling.

Bij het project MRL5 hangt het verschil in conservering 

tussen de skeletten samen met de diepte waarin de 

graven lagen en de grondsoort. Slechts één skelet (05) 

is compleet (afb. 4.9a en b). Alleen de ribben zijn van 

skelet 05 slecht geconserveerd. Dat dit skelet completer 

is en beter geconserveerd in vergelijking met de overige 

skeletten kan komen doordat skelet 05 in een dieper 

niveau is aangetroffen. De grond waarin skelet 05 lag 

was zavelig, schoner, en zonder bouwpuin in vergelijking 

met de grond van de overige skeletten. Daarentegen leek 

de grond waarin de skeletten 01, 02 en 03/04 lagen op 

bouwvoor, met bouwpuin (en boomwortels). Van twee gra-

ven (03 en 04) lagen de skeletresten geheel door elkaar. 

Bij de skeletten 06 tot en met 09 hebben boomwortels de 

botten aangetast. Van drie skeletten is weinig bewaard 

gebleven. Skelet 02 bestaat uit niet meer dan één rechter-

scheenbeen (tibia) (afb. 4.6). Van skelet 07 is iets meer 

over; een linkerbeen, -voet, -bekkenhelft, de negende 

tot en met twaalfde borstwervel en de vijf lendenwervels 

(afb. 4.11). Van skelet 09 is het linker- en rechterdijbeen 
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Tabel 4.3 Gebitsstatus.

gefragmenteerd bewaard, evenals het linker- en rechter-

heupbeen (afb. 4.13). 

De incompleetheid van de skeletten had negatieve gevol-

gen voor het fysisch antropologisch onderzoek. Skelet 02 

en 07 bezaten te weinig kenmerken voor een geslachtsdi-

agnose en de bepaling van de sterfteleeftijd. Skelet 08 en 

09 zijn erg verweerd. Desondanks was skelet 08 geschikt 

voor een geslachtsdiagnose en een (grove) bepaling van 

de sterfteleeftijd. Van skelet 09 kon alleen het geslacht 

worden vastgesteld. 

Voor zowel MRL-1 als MRL-5 geldt dat er geen hele pijp-

beenderen zijn gevonden. Hierdoor kan van geen enkel 

individu een staande levende lichaamslengte worden 

gereconstrueerd. 
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De anatomische geslachtsbepaling 

Zowel de vier bekkens als de schedels van het project 

MRL-1 geven overtuigend aan dat het om vier mannelijke 

individuen gaat terwijl de uitslagen van zeven skeletten 

van de skeletsample van MRL-5 een gemêleerde samen-

stelling aantonen (tabel 4.2). Op de onderzochte locatie 

van het Klokkeveld zijn zowel mannelijke- als vrouwelijke 

individuen begraven. In de drie graven zijn de skeletten 

van in ieder geval vier mannen (nr 01, 03, 04 en 09) 

en drie vrouwen gevonden (nr 05, 06 en 08). Van twee 

skeletten waren er niet genoeg anatomische kenmerken 

beschikbaar om een geslachtsdiagnose uit te voeren (nr 

02 en 07) (tabel 4.2).

Bepaling van de sterfteleeftijd

De onderzochte skeletten zijn allemaal volwassen 

individuen. Bij de skeletten van het onderzoek MRL-1 kan 

alleen worden geconcludeerd dat de vier individuen een 

volwassen leeftijd hebben bereikt. De vier benodigde 

leeftijdsindicatoren waren helaas niet aanwezig waardoor 

er geen leeftijd bij overlijden kan worden vastgesteld. De 

afwijkende vorm van de botten van twee skeletten zijn wel 

een indicatie dat het mannen van middelbare leeftijd zijn 

geweest. De botveranderingen zijn door de aandoening 

‘ostitis deformans’ veroorzaakt. Deze aandoening, die 

met name bij mannen vanaf middelbare leeftijd voorkomt, 

wordt hieronder besproken. 

Bij de skeletten van MRL-5 was alleen bij skelet 01 een 

enigszins nauwkeurige bepaling van de sterfteleeftijd 

mogelijk. Op basis van de degeneratie van het spongieuze 

beenweefsel van het dijbeen (fase IV) en de mate van de 

sluiting van de schedelnaden (fase III) is vastgesteld dat 

dit mannelijke individu is overleden tussen de 59 en 68 

jaar (tabel 4.2). Van vijf andere individuen van MRL-5 was 

enkel de schedel geschikt voor de bepaling van de sterfte-

leeftijd. Aangezien de vaststelling van de leeftijd bij deze 

vijf skeletten is gebaseerd op maar één leeftijdsindicator 

is de sterfteleeftijd globaal (tabel 4.2). 

Bepaling van de status van het gebit

Slechts één skelet (MRL-5-5) heeft een vrijwel compleet 

gebit (tabel 4.3). Van dit vrouwelijke individu zijn 30 

elementen in de tandkassen waargenomen. Eén element, 

de rechtermolaar uit de onderkaak, is nog niet doorgebro-

ken. De tweede rechter incisief uit de bovenkaak is na de 

dood verloren gegaan. De gebitten van de overige skelet-

ten zijn te fragmentair om conclusies aan te ontlenen. 

Glazuurhypoplasie is bij één gebit geconstateerd. Het is 

gediagnosticeerd in een onderkaak die niet in situ lag 

tabel 4.3). De elementen hebben één groeve. De locatie 

van de glazuurstoring in de elementen toont aan dat het 

individu omstreeks het vierde levensjaar een stofwisse-

lingsstoornis heeft gehad. Gezien de incompleetheid van 

het botmateriaal is het goed mogelijk dat meer dan één 

individu glazuurhypoplasie heeft gehad. 

 

Ziektekundige afwijkingen

Van geen enkel skelet kon de doodsoorzaak worden vast-

gesteld. Zowel bij de skeletsample van MRL-1 als MRL-5 

zijn een aantal ziektekundige afwijkingen in het botmate-

riaal gediagnosticeerd. Op verschillende locaties komen 

bij de skeletten degeneratieve gewrichtsafwijkingen en 

verbeningen voor. Bij drie skeletten zijn bij de onderbenen 

pathologische afwijkingen waargenomen die het gevolg 

zijn van periostitis.

Degeneratieve gewrichtsafwijkingen

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de 

verschillende gediagnosticeerde degeneratieve gewrichts-

afwijkingen van de skeletten van de projecten MRL-1 en 

MRL-5. De verschillende varianten die zijn waargenomen 

Overzicht degeneratieve gewrichtsafwijkingen

Variant Locatie 

VO Halswervels
Borstwervels 1-6
Borstwervels 7-12
Lendenwervels

VOA Halswervels
Borstwervels1-6
Borstwervels 7-12
Lendenwervels

N skeletten met
VO/VOA/POA

N geïnspecteerde
skeletten

4 6
0 1
6 7
4 4

5 6
1 2
4 5
3 6

POA Sleutelbeen-borstbeen 1 4
Sleutelbeen-schouderblad 2 5
Schouder 2 3
Elleboog 3 5
Pols 3 6
Hand 1 4
Heup 3 8
Knie 2 6
Enkel 1 6
Voet 1 5

Skelet

MRL-1: 1, MRL-5: 1+4+6

MRL-1: 2+4, MRL-5: 4+6+7
MRL-1: 2+4, MRL-5: 4+7

MRL-1: 1+4, MRL-5: 1+4+6
MRL-5: 1
MRL-1: 2+4, MRL-5: 1+4
MRL-1: 4, MRL-5: 4

MRL-1: 4
MRL-1: 4, MRL-5: 1

MRL-5: 6
MRL-5: 4

MRL-1: 4, MRL-5: 1
MRL-1: 3+4, MRL-5: 1
MRL-1: 3+4, MRL-5: 1
MRL-5: 1
MRL-1:2+4, MRL-5: 1
MRL-1: 1+2

XXX

Tabel 4.4 Degeneratieve gewrichtsafwijkingen.
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zijn: vertebrale osteofytose (VO) dat het gevolg is 

van versleten tussenwervelschijven (VO); vertebrale 

osteoarthrose (VOA) waarbij de facetgewrichten van 

de wervelbogen versleten zijn; perifere osteoarthrose 

(POA), gewrichtsafwijkingen bij alle gewrichtsvlakken in 

een skelet (met uitzondering van de wervelkolom). 

De tabel laat de incompleetheid zien van het botmateri-

aal. Zo zijn bijvoorbeeld de bovenste zes borstwervels 

minder aanwezig ten opzichte van de overige wervels. 

Het is dus goed mogelijk dat VO wel meer voorkwam 

in de bovenste borstwervels dan de tabel aangeeft. 

Hierboven is al duidelijk gemaakt dat bij sommige 

skeletten bepaalde botten niet aanwezig zijn. Kortom, 

de uitslagen in de tabel geven enkel het minimum 

aantal gediagnosticeerde gewrichtsafwijkingen. 

Opvallend is wel het frequent voorkomen van VO bij de 

lage rugwervels.

Bij het skelet van MRL-1-04 komt POA bij zowel de 

linker- als rechterelleboog voor. Maar door de incom-

pleetheid van het skeletmateriaal kan niet bij alle 

skeletten worden aangetoond of de degeneratieve 

gewrichtsafwijkingen aan beide zijden (zowel links 

als rechts) voorkomen. Zo is POA bij de linkerknie en 

het linkerheupbeen van MRL-1-02 waargenomen maar 

de rechterkant van het skelet is niet bewaard. Ook de 

linkerknie van MRL1-1 heeft POA, en ook bij dit skelet 

is de rechterhelft niet bewaard. Bij de rechterelleboog 

van MRL-1-02 komt POA voor, en bij dit skelet is de 

linkerhelft niet aanwezig.

Verbeningen

Een verbening (enthesopathie) is een bindweefsel-aan-

doening op de aanhechtingsplaats van een pees. Het 

ontstaat onder andere bij mechanische overbelasting. 

In dat geval kan één zijde van het lichaam meer zijn 

gebruikt ten opzichte van de andere helft wat zich uit 

in eenzijdige verbeningen. Bij de bespreking van de de-

generatieve gewrichtsafwijkingen werd al duidelijk dat 

de vaststelling van eenzijdige afwijkingen van zowel de 

linker- als rechterhelft van het skelet niet altijd valt te 

diagnosticeren door de incompleetheid van het skelet-

materiaal. Het enige wat kan worden geconcludeerd is 

dat verbeningen voorkomen op verschillende bottypen: 

De bekkenkam bij MRL-5-01, MRL-5-04; MRL-5-06, 

MRL-5-07 is verbeend. In alle vier de gevallen is er maar 

één bovenzijde van een lichaamshelft aanwezig. Bij 

MRL-5-01 komen ook verbeningen rond de linker-en 

rechter bekkenkom (acetabulum) voor, en bij MRL-5-04 

alleen rond de linkerbekkenkom.

De linea aspera van beide dijbenen bij de skeletten 

MRL-5-01 en MRL-5-09; bij MRL-5-01 ook bij de ‘kleine 

rolheuvel (de trochanter minor).

Het skelet MRL-5-01 heeft ook verbeningen aan de 

linker- en rechterelleboog, en bij de linkermidden-

handsbeentjes (ossa metacarpalia) en vingerbeentjes 

(ossa digitorum manus). De botten van de rechterhand 

waren niet aanwezig. MRL-5-01 heeft dus op meerdere 

locaties verbeningen, en aan beide zijden van het lichaam. 

Dit kan samenhangen met de geschatte (hoge) leeftijd van 

de man, 59-68 jaar.

Tenslotte zijn bij twee skeletten verbeningen gediagnosti-

ceerd bij de scheenbenen. Bij MRL-1-01 aan de achterzijde 

van de scheenbenen, bij de beenkammen (linea musculi 

solei) en bij MRL-1-02 aan de voorzijde van het linker-

scheenbeen bij het ligamentum patellae.

Periostitis

Periost is het beenvlies dat de botten omhult. Indien de 

pathologische afwijking periostitis wordt gediagnosticeerd 

is nieuw botweefsel op de buitenzijde van het onderlig-

gende bot afgezet. Het kan een reactie zijn op een 

ontsteking of een infectie maar dit hoeft niet altijd het 

geval te zijn. Er zijn talloze oorzaken voor het afzetten 

van nieuw botweefsel.77 

Bij drie skeletten zijn groeven en extra botafzettingen 

waargenomen: MRL-1-02 bij het kuitbeen, en bij de 

skeletten 05 en 08 (MRL-5) de scheenbenen. Bij skelet 05 

gaat het om bilaterale periostitis. Het houdt in dat beide 

scheenbenen aan twee zijden zijn aangetast. Aangezien 

skelet 08 erg verweerd is, kan bij dit skelet niet worden 

vastgesteld of het om bilaterale periostitis gaat. In ieder 

geval gaat het bij alle drie om een genezen vorm van 

periostitis.

Afwijkingen door onbekende oorzaak ontstaan

Hyperostosis frontalis interna

Hyperostosis frontalis interna (HFI) is een aandoening 

waarbij de schedel inwendig verdikt is, met name bij het 

voorhoofdsbeen. De benaming hyperostosis frontalis 

interna is echter misleidend aangezien HFI behalve bij het 

voorhoofdsbeen ook bij andere delen aan de binnenzijde 

van een schedel kan voorkomen. HFI komt niet aan de 

buitenzijde van een schedel voor. Over het algemeen is 

de botwoekering bilateraal en ziet de binnenkant van de 

schedel er ruw, geribbeld en gebobbeld uit met nieuwe 

botafzettingen van verschillende omvang.78 HFI kan 

ontstaan door een hormonale verandering, een tumor, 

of een virus. Het komt tegenwoordig vooral bij vrouwen 

voor, en voornamelijk bij vrouwen in de overgang. Maar 

ook mannen kunnen HFI hebben.79

De binnenzijde van de schedel van een vrouwelijk individu 

(MRL-5-06) heeft kleine geïsoleerde botafzettingen bij het 

voorhoofdsbeen (afb. 4.14). Het uiterlijk komt overeen 

met de milde variant van HFI, Type A van Herskovitz.80 

De schedel is van een volwassen vrouw van middelbare 

leeftijd. Haar sterfteleeftijd valt niet nauwkeuriger te 

bepalen dan 40-80 jaar. Dit komt omdat er van dit skelet 

maar één leeftijdsindicator beschikbaar is.

Ostitis deformans

Het synoniem voor ostitis deformans is de ziekte van 

Paget. De oorzaak van het ontstaan van ostitis deformans 
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is onbekend. Het kan komen door een virale infectie of 

door genetische factoren.81 Door ontstekingen (itis) van 

het beenweefsel (os), vervormen de botten (deformans). 

Aangezien het evenwicht tussen botaanmaak en botaf-

braak is verstoord, wordt het nieuwe bot minder stevig. 

Hierdoor kan bot sneller breken. Het nieuwe bot wordt 

sneller afgezet en wordt steeds groter in omvang en de 

schorslaag dikker. Eén of meer botten van een skelet 

kunnen worden aangetast, maar slechts zelden het gehele 

skelet.82 De botten van handen en voeten zijn bijna nooit 

vervormd. De skeletdelen die vooral veranderen door osti-

tis deformans zijn: bekken, dijbeen, wervelkolom, schedel 

en scheenbeen. Kenmerkend voor ostitis deformans zijn 

duidelijke diepe vaten aan de binnenzijde van de schedel 

(endocraniaal), en gebogen dikke pijpbeenderen. Ostitis 

deformans komt iets vaker voor bij mannen, en met name 

bij mannen van middelbare leeftijd.83

Bij twee skeletten van MRL-1 is ostitis deformans ge-

diagnosticeerd. Bij MRL-1-02 zijn de pijpbenen verdikt 

en gebogen. Bij een aantal botten die niet meer in situ 

lagen maar wel tot één individu zijn toe te schrijven, zijn 

de beide dijbenen verdikt en verbogen (afb.4.15) en het 

rechterheupbeen is enorm dik (afb. 4.16), wat typerend is 

voor ostitis deformans. Het linkerheupbeen van dit skelet 

is niet bewaard.

Anatomische afwijkingen

Facet van Poirier

Een facet van Poirier is een laterale uitbreiding aan de 

voorzijde van de dijbeennek (anterior-superior). Het 

oppervlak is op die locatie glad.84 De uitbreiding bij de 

kop van het dijbeen ontstaat wanneer met het heup-

gewricht veelvuldig buig- en strekbewegingen worden 

gemaakt. Volgens Kennedy zou de laterale uitbreiding bij 

de kop van het dijbeen ontstaan door het zitten op lage 

zitplaatsen (zes inch boven de grond oftewel 15,24 cm).85 

Het is bij zowel een mannelijk individu van skeletsample 

MRL-1-04 als bij MRL-5-04 geconstateerd (afb. 4.17). 

Het is de vraag wat voor soort werk of activiteit de beide 

mannen tijdens het leven hebben uitgevoerd dat tot deze 

anatomische afwijking heeft geleid.

Fossa van Allen

Een Fossa van Allen is een ondiepe inkeping in de ventrale 

dijbeenhals onder de kop van het dijbeen. De onderlig-

gende trabeculae moeten zichtbaar zijn voor de diagnose. 

Het oppervlak van de inkeping is ruw.86 De inkeping wordt 

veroorzaakt door de druk van de voorste dijbeenspier 

die de heup buigt en tegelijkertijd de knie strekt. Het is 

eenmaal vastgesteld bij een rechterdijbeen dat ex situ is 

gevonden (MRL-1-03)

Processus supracondylaris

Een processus supracondylaris humeri is een incidenteel 

voorkomend haakvormig uitsteeksel onder aan de schacht 

Afb. 4.14  Kleine geïsoleerde botafzettingen (hyperostosis 

frontalis interna) aan de binnenzijde van de schedel van 

een vrouwelijk individu (MRL-5-06).

Afb. 4.15 Verdikte en verbogen dijbenen (ostitis deformans).

Afb. 4.16 Het verdikte rechterheupbeen (ostitis deformans) van 
hetzelfde individu als de dijbenen van afb. 4.15.
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van een bovenarm. Het uitsteeksel is iets proximaal van 

de knobbel aan de binnenzijde van het distale uiteinde 

(epicondylus medialis) gelokaliseerd (afb. 4.18).87 Een 

processus supracondylaris is een aangeboren afwijking. 

Het is bij één los aangetroffen rechterbovenarm waarge-

nomen (MRL-1-03).

Stafne’s defect

Een defect van Stafne is een cirkelvormige, ovale of 

ovoïde scherp omrande holte in de onderkaak. De locatie 

is zeer specifiek, namelijk aan de binnenzijde van de 

onderkaak, in de regio van de kaakhoek onder het niveau 

van de canalis mandibulae88 en de schuine lijn (linea 

mylohyoidea) die het corpus mandibulae (het horizontale 

gedeelte van de onderkaak) in tweeën deelt.89 De holte 

kan verschillende afmetingen hebben. De oorzaak van het 

ontstaan van een Stafne’s defect is onbekend. Het is een 

asymptomatische afwijking (zonder ziekteverschijnselen). 

De benaming Stafne’s cyste/latente of statische been-

cyste90 is dan ook onjuist. Het meest aannemelijk is dat 

de holte van het corticale bot aan de linguale zijde van de 

onderkaak ontstaat door langdurige druk van de sereuze 

speekselklier (glandula submandibularis).91 In feite is het 

een anatomische variatie.92 Het lijkt niet een aangeboren 

defect te zijn. De leeftijd bij overlijden van de tot nu toe 

jongste individuen waarbij een Stafne’s defect is gedi-

agnosticeerd zijn elf jaar oud. Het is niet bij embryo’s, 

foetussen en kinderen jonger dan elf jaar waargenomen.93 

Een Stafne’s defect komt vaker bij mannen dan vrouwen 

voor.94 

Een Stafne defect is eenmaal gediagnosticeerd aan de 

linkerzijde van de onderkaak van een mannelijk individu 

(MRL-1-01, afb. 4.19). Alhoewel de onderkaak gedeeltelijk 

is gebroken is toch duidelijk een ovale holte met scherpe 

randen waarneembaar. Ook de locatie voldoet aan de 

eisen voor de diagnose van een Stafne’s defect: aan de 

binnenzijde van de onderkaak, onder het niveau van de 

canalis mandibulae en de linea mylohyoidea. Het defect 

zit ongeveer ter hoogte van de derde molaar. Alle molaren 

van dit individu zijn echter ante mortem verloren gegaan.

Schepvormig incisief

Eén skelet heeft schepvormige eerste- en tweede incisie-

ven MRL-5-05. Een schopvormige voortand is een snijtand 

die zich onderscheid van de ‘normaal gevormde’ snijtand 

doordat het een fors ontwikkelde (of verdikte) knobbel 

bezit met opgeworpen tandlijsten. Hierdoor omringt een 

wal van glazuur een scherp omschreven linguaal vlak.

Schedel met sporen van autopsie?

Bij een los aangetroffen schedelfragment van het project 

MRL-5 is de doorsnede erg glad en recht. Met een scherp 

voorwerp lijkt in de schedel te zijn gesneden (afb. 4.20). 

Dit heeft niet post mortem plaatsgevonden aangezien 

de doorsnede van het bot dezelfde kleur heeft als het 

omringende bot. Het is niet vast te stellen waarom de 

ingreep bij de schedel is uitgevoerd. Op dit fragment is 

geen pathologische afwijking waargenomen. Aangezien 

niet de gehele schedel bewaard is gebleven kunnen er 

geen conclusies aan worden verbonden.

Fysisch antropologische resultaten MRL-1 versus MRL-2, 

MRL-4 en MRL-5 

De onderzochte skeletten van MRL-1 en MRL-5 zijn 

volwassen individuen. Het verschil tussen MRL-1 en MRL-5 

is dat MRL-1 uitsluitend mannelijke individuen bevat en 

MRL-5 de skeletresten van zowel mannelijke- als vrouwe-

lijke individuen. De skeletten van het project MRL-1 lagen 

op het binnenterrein van de grote pandhof. De skeletten 

van het project MRL-5 waren in de zuidelijk gelegen 

pandhofgang begraven.

De opgegraven skeletten die afkomstig zijn van het 

terrein van het voormalige kartuizerklooster Nieuw Licht 

Afb. 4.17 Facet van Poirier bij een mannelijk individu.

Afb. 4.18 Processus supracondylaris humeri bij een los 
aangetroffen rechterbovenarm (MRL-1-03).
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Afb. 4.19  Een Stafne defect aan de linkerzijde van de onderkaak 
van een mannelijk individu (MRL-1-01).

bestaan hoofdzakelijk uit de skeletresten van volwas-

sen individuen. Alleen bij MRL-4 zijn de fragmenten van 

drie kinderen aangetroffen.95 Net als bij MRL-1 en MRL-5 

zijn bij de andere projecten ook voornamelijk skeletten 

opgegraven die tot het mannelijk geslacht behoren. 

MRL-2 bevat vijftien mannelijke individuen en minimaal 

zes vrouwelijke skeletten.96 MRL-4 bevat 39 mannen, vier 

mogelijke mannen en zeven vrouwen.97

Bij de skeletsample van MRL-4 is de aanwezigheid van 

periostitis enorm, zeventien personen hadden periosti-

tis.98 Daarentegen is periostitis bij MRL-1 en MRL-2 slechts 

eenmaal vastgesteld. Bij MRL-5 komt het bij twee indivi-

duen voor.

De afwijking Facet van Poirier is bij zowel MRL-1 als MRL-5 

eenmaal gediagnosticeerd. Bij de skeletsample MRL-2 is 

deze afwijking driemaal waargenomen.99 Ook bij MRL-4 

is de anatomische afwijking Facet van Poirier vastgesteld. 

Het komt bij vijf individuen voor.100 Bij MRL-4 is een Facet 

van Poirier eenmaal bij een vrouwelijk individu vastge-

steld. In alle andere gevallen van een Facet van Poirier 

zijn het mannen. Het is de vraag wat voor activiteit zijn 

hebben gedaan die tot deze afwijking leidde. 

Een andere aanwezige anatomische afwijking bij de dij-

beenkop is een Fossa van Allen. Het is bij één rechterdij-

been vastgesteld bij MRL-1. Deze anomalie is ook eenmaal 

waargenomen bij MRL-2,101 en driemaal bij MRL-4.102

4.4 Conclusie

De bestudering van de vier aangetroffen skeletten uit de 

Marnixlaan en de negen (resten van) skeletten van het 

nabijgelegen Klokkeveld hebben aanvullende informatie 

geleverd over de omvang van de begraafplaats van het 

voormalige Kartuizerklooster. Van de vier mannelijke 

overledenen die in 2001 zijn gevonden bij de Marnixlaan 

kan worden vastgesteld dat zij binnen de pandhof waren 

begraven en dat het voormalige kartuizers betreft. De 

pathologische afwijkingen die typerend zijn voor de 

aandoening ostitis deformans tonen bij twee overledenen 

aan dat het om mannelijke individuen van middelbare 

leeftijd gaat. De onderzochte skeletten afkomstig van het 

Klokkeveld waren in de zuidelijk gelegen pandhofgang 

begraven en bestaan uit zowel mannelijke- als vrouwelijke 

individuen.

Afb. 4.20 Ex situ aangetroffen schedelfragmente met mogelijke 
snijsporen.
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5 Botanisch onderzoek

 (W. van der Meer)

5.1 Inleiding

Bij de opgraving MRL-5 zijn meerdere beerputten en 

waterputten aangetroffen. Uit enkele van deze zijn 

zeefmonsters genomen voor verder onderzoek tijdens de 

uitwerkingsfase. Onderdeel hiervan was het onderzoek 

naar botanische macroresten en pollen. Hieronder zullen 

de resultaten van dit archeobotanisch onderzoek worden 

besproken. Onderzocht zijn drie macroresten- en vier pol-

lenmonsters. De drie macrorestenmonsters en evenzoveel 

pollenmonsters zijn afkomstig uit twee beerputten (BP1 en 

BP2) die elk toebehoren aan een enkele kluis. Het vierde 

pollenmonster is afkomstig uit een waterput (WP4).

5.2 Materiaal en methode

Het onderzoeksmateriaal is afkomstig uit drie sporen, 

namelijk twee beerputten en een waterput (tabel 5.1). Van 

de beerputten is het onderste deel van de vulling bemon-

sterd. Van beerput 2 is tevens de vulling uit de stortkoker 

bemonsterd. Van de waterput is de onderste humeuze 

laag van de vulling bemonsterd. Deze laag is geïnterpre-

teerd als het sediment dat is neergeslagen tijdens het 

gebruik van het spoor.

Macroresten

Nadat een submonster voor pollenonderzoek was geno-

men, is 0,5 liter van elk monster met leidingwater gezeefd 

over een kolom zeven van afnemende maaswijdte. De 

kleinste maaswijdte was 0,25 millimeter. De rest van 

de monsters is gezeefd over een kolom zeven met als 

kleinste maaswijdte 0,5 millimeter. De zeefresidu’s zijn 

opgeslagen in water in potten.

Vervolgens zijn de monsters geïnventariseerd om de 

waarde voor verder onderzoek te bepalen. Hiervoor is een 

opvallend-lichtmicroscoop (WILD M8Z) met een vergroting 

tot 10x5 gebruikt. Criterium bij de waardering was de 

conservering van het monster, maar tevens is rekening 

gehouden met de soortsamenstelling van de monsters. De 

resultaten van de waardering staan in Bijlage 5.1.

Het botanisch materiaal in alle vier monsters was redelijk 

tot goed geconserveerd. De soortendiversiteit in de drie 

vondstnr. spoor sleuf vol. (l)
37 40 4 3,6 beerput 1
49 36 5 3,9 beerput 2; stortkoker deel
50 36 5 2,7 beerput 2
77 53 3 waterput 4

context datering analyse
1400-1580 M & P
1400-1580 M & P
1400-1580 M & P

3,5 1500-1600 P

Tabel 5.1Administratieve gegevens van de onderzochte monsters. M = macroresten, P = 
pollen.

monsters uit beerputten was bovendien vrij groot en er 

werden direct al enkele zeldzame soorten waargenomen. 

Om deze redenen is door de gemeente Utrecht besloten 

om de macroresten in de drie beerputten verder te 

onderzoeken.

De botanische macroresten zijn geanalyseerd met de-

zelfde opvallend-lichtmicroscoop. Indien nodig is gebruik 

gemaakt van een doorvallend-lichtmiscroscoop (Olympus 

CHB) met een vergroting tot 10x40. De grovere fracties 

zijn in hun geheel onderzocht, de fijnere zijn geheel of 

steekproefsgewijs onderzocht. De botanische macroresten 

zijn gedetermineerd met behulp van de gebruikelijke 

determinatieliteratuur en de vergelijkingscollectie van 

BIAX Consult.103 Nomenclatuur volgt de 22e druk van de 

Heukels’ Flora van Nederland.104 Bijzondere gedetermi-

neerde resten zijn opgeslagen in het archief voor bota-

nische macroresten van BIAX Consult. De inventarisatie 

en analyse van de macroresten zijn uitgevoerd door de 

auteur.

Pollen

Na de inventarisatie van de macroresten is besloten om 

in aanvulling op het macrorestenonderzoek ook pol-

lenonderzoek uit te voeren aan zowel de inhoud van de 

beerputten als die van de waterput. Hiervoor zijn van de 

eerder genomen submonsters pollenpreparaten bereid 

volgens de standaardmethode van Erdtman.105

De monsters zijn vervolgens geanalyseerd met behulp 

van een doorvallend-lichtmicroscoop (Olympus CHA) met 

vergrotingen van maximaal 10x100 en/of fasecontrastmi-

croscopie. De preparaten van de beerputten zijn geheel 

onderzocht, waarbij alle aanwezige pollentypen zijn ge-

noteerd en een schatting is gemaakt van hun frequentie. 

Voor de waterput is een pollensom (steekproef) aangehou-

den van 600 pollen en sporen van varens en mossen. Na 

de telling is de rest van het preparaat ook onderzocht op 

de aanwezigheid van bijzondere pollentypen, die echter 

niet meer zijn gekwantificeerd. De identificatie is verricht 

aan de hand van de pollencollectie van BIAX Consult en 

met behulp van determinatieliteratuur. Nomenclatuur 

volgt de 22e druk van de Heukels’ Flora van Nederland, 

naamgeving van de pollentypen is gebaseerd op Beug. M. 

van Waijjen voerde de pollenanalyse uit.
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Interpretatie van de gegevens

De analysegegevens zijn geordend in tabellen. De 

macroresten en het pollen zijn gecategoriseerd op basis 

van hun vermoed gebruik. De resultaten van het pollen-

onderzoek zijn verder op een gewoonlijke wijze ingedeeld 

in een aantal algemene categorieën, waarbij onderscheid 

wordt gemaakt tussen een aantal vegetatietypen (nat 

bos, droog bos, heide etc.). Voor de interpretatie van de 

ecologische gegevens is gebruik gemaakt van een aantal 

standaardwerken.106

5.3 Bespreking resultaten

De resultaten van de macrorestenanalyse staan weerge-

geven in Bijlage 5.2. De resultaten van de pollenanalyse 

staan in Bijlage 5.3 en Bijlage 5.4. Voor een bespreking 

van de totstandkoming van archeobotanische assembla-

ges in beerputten wordt verwezen naar Cappers (2003).107 

Belangrijk is dat beseft wordt dat de datering van het 

botanisch materiaal in de beerputten eerder ligt tegen 

de datum waarop de put in onbruik raakte, dan tegen de 

datum waarop de put is aangelegd. De oorzaak daarvoor 

is de voortschrijdende compostering van de resten in de 

put, waarbij overigens niet alle soorten macroresten en 

pollentypen met dezelfde snelheid vergaan. Het periodiek 

legen van de beerputten speelt vaak ook een rol in de 

jongere datering van de vulling ten opzichte van de aanleg 

van de put. In beerput 2 is evenwel vondstmateriaal aan-

wezig dat dateert uit derde kwart van de vijftiende eeuw, 

dus niet zeer lang na aanleg van de put.108 Dit wijst erop 

dat deze beerput, en waarschijnlijk ook de andere, niet of 

niet vaak is geleegd in de periode van zijn gebruik.

Beerput 1 (Spoor 40), 1400-1580

Uit deze beerput (BP1) is één monster (vnr 37) onder-

zocht. De conservering van het botanisch materiaal in het 

monster is goed.

Opvallend aan dit monster is dat er geen zemelen van 

granen (Cerealia indet.) zijn aangetroffen, ondanks dat 

de conservering van het botanisch materiaal goed was. 

Graanzemelen vormen namelijk dikwijls de bulk van het 

botanisch materiaal in een beerputvulling. In voedsel zijn 

graanzemelen voornamelijk aanwezig in volkoren graan-

producten. Uit hun afwezigheid in dit monster kan worden 

afgeleid dat de rol van dergelijke voedingsmiddelen 

beperkt is geweest. In het pollenmonster was pollen aan-

wezig van het gerst/tarwe-type (Hordeum/Triticum-type) 

en het tarwe-type (Triticum-type), maar niet van rogge 

(Secale cereale). Ook dit is opvallend. Daarnaast is pollen 

aangetroffen van boekweit (Fagopyrum esculentum). De 

enige macroresten van granen of andere meelvruchten 

waren afkomstig van pluimgierst (Panicum miliaceum) en 

boekweit.

In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, bestond het 

grootste deel van de bulk van het monster uit fragmenten 

van een toekruid, namelijk de zaden van zwarte mosterd 

(Brassica nigra). Wat daarnaast opviel, is de relatief zeer 

grote hoeveelheid (complete) zaden van paradijskorrel 

(Aframomum melegueta) die in dit monster aanwezig 

waren. De paradijskorrel, ook wel grein of valse peper 

genoemd, komt vaker in middeleeuwse beerputten voor, 

maar uitsluitend in lage concentratie. De vele honderden 

korrels die in dit monster aanwezig zijn, vormen een 

unicum. Andere toekruiden waarvan macroresten zijn 

aangetroffen zijn venkel (Foeniculum vulgare), koriander 

(Coriandrum sativum) en peterselie (Petroselinum cris-

pum). De aanwezigheid van peterselie in middeleeuwse 

en zestiende-eeuwse beerputten is, anders dan men zou 

denken, vrij zeldzaam.

Het pollenonderzoek heeft daarnaast nog pollen aange-

toond van een groot aantal groenten en kruiden. Groenten 

zijn biet (Beta vulgaris), kervel (Anthriscus cerefolium) 

en bernagie (Borago officinalis). Pollen van toekruiden 

zijn dat van koriander (Coriandrum), maar naar alle 

waarschijnlijkheid ook dat van de veldsalie-groep (Salvia 

pratensis-groep) en het munt-type (Mentha-type). Binnen 

de veldsalie-groep en het munt-type vallen diverse wilde 

soorten, maar in natuurlijke contexten in Nederland zijn 

deze pollentypen zeldzaam. In beerputten worden deze 

pollentypen echter vaak aangetroffen, dus waarschijnlijk 

betreft het in deze context pollen van één van de cultuur-

gewassen die binnen deze pollentypen vallen. Binnen de 

veldsalie-groep vallen salie (Salvia officinalis), rozemarijn 

(Rosmarinus officinalis) en hyssop (Hyssopus officinalis). 

Het munt-type omvat onder andere munt (Mentha spp.), 

oregano (Origanum vulgare), marjolein (Origanum 

marjorana) en tijm (Thymus spp.). Bij het pollenonder-

zoek is ook pollen aangetroffen van een oosterse specerij, 

namelijk kruidnagel (Syzygium aromaticum). Tenslotte is 

er ook (veel) pollen aangetroffen van twee peulvruchten, 

namelijk erwt (Pisum sativum) en tuinboon (Vicia faba).

Zaden van raapzaad (Brassica rapa) en slaapbol (Papaver 

somniferum) en pollen van saffloer (Carthamus tincto-

rius) zijn geplaatst onder overige cultuurgewassen. Van 

slaapbol zijn vrij veel zaden aanwezig. Deze staan beter 

bekend als maanzaad.

Na de zaadfragmenten van zwarte mosterd bestond de 

bulk van dit beermonster voornamelijk uit resten van 

fruit, met name de klokhuisfragmenten van appel (Malus 

domestica), pitjes van vijg (Ficus carica) en druif (Vitis 

vinifera) en steencelconcentraties van appelachtigen 

(Maloidae). Verder zijn er resten aanwezig van de noten 

van tamme kastanje (Castanea sativa), hazelaar (Corylus 

avellana) en walnoot (Juglans regia). Aangetroffen 

inheemse fruitsoorten zijn: bosaarbei (Fragaria vesca) 

en mogelijk grote bosaardbei (Fragaria cf. moschata), 

appel (Malus domestica), zoete of zure kers (Prunus 

avium/cerasus), pruim (Prunus domestica), peer (Pyrus 

communis), zwarte bes (Ribes nigrum), rode bes (Ribes 

rubrum), kruisbes (Ribes uva-crispa), gewone braam 

(Rubus fruticosus), framboos (Rubus idaeus), gewone vlier 

(Sambucus nigra) en blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus). 

Fruitsoorten die een zeker mediterraan karakter hebben 
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zijn: citrus (Citrus), zwarte moerbei (Morus nigra), perzik 

(Prunus persica), granaatappel (Punica granatum) en 

druif (Vitis vinifera). Een aantal aanwezige fruitsoorten 

zijn wel inheems, maar komen tegenwoordig wat exotisch 

over: gele kornoelje (Cornus mas), lampionplant (Physalis 

alkekengi), mispel (Mespilus germanica) en dauwbraam 

(Rubus caesius). Het pollen heeft geen aanvulling geleverd 

op dit spectrum.

Overige gebruiksplanten is een categorie waarin wilde 

soorten met een zeker nut voor de middeleeuwse mens 

zijn geplaatst. Van resten van inheemse wilde soorten 

blijft het lastig om te bepalen of ze opzettelijk zijn ge-

consumeerd, of per ongeluk. Veel van de resten van wilde 

planten in beerputten zijn afkomstig van akkeronkruiden 

en waren bijvoorbeeld aanwezig tussen het geconsu-

meerde graan. Deze soorten zijn niet opzettelijk gegeten. 

Ook kunnen resten van wilde planten met keukenafval in 

de beerput terecht zijn gekomen, na het schoonmaken 

van groenten, bijvoorbeeld. Van uitheemse wilde soorten 

waarvan een bepaald nut bekend is, is het waarschijnlijker 

dat deze opzettelijk zijn gebruikt en in de beerput terecht 

zijn gekomen. In deze categorie valt het pollen van cistus-

roos (Cistus) en gewone gomrotsroos (Cistus ladanifer).109 

Hieronder zal worden beredeneerd dat de aanwezigheid 

het hokjespeul-type (Astragalus-type) waarschijnlijk op 

een vergelijkbare manier kan worden verklaard.

Een zeer bijzondere vondst is verder het zaad van de 

kruisbladige wolfsmelk (Euphorbia lathyrus). Hoewel de 

soort inheems is in Nederland, zijn er nog niet eerder 

zaden van teruggevonden in archeologische context. Het 

zaad is een langwerpige, lateraal afgeplatte ellipsoïde 

met de afmetingen 5,2 x 4,3 x 3,3 mm. De top is schuin 

afgeknot. Over de buikzijde loopt een lange naad, de 

navel is klein en rond. Het oppervlak is zeer ruw, met 

onregelmatig gevormde ribbels.

Behalve macroresten en pollen van cultuurgewassen en 

bruikbare wilde soorten is er ook nog een aantal resten 

aangetroffen van wilde soorten die vermoedelijk niet 

opzettelijk zijn gegeten. Het betreft hoofdzakelijk soorten 

uit antropogene vegetatie, in het bijzonder soorten die 

algemeen zijn of waren in (akker)onkruidvegetatie. Zeer 

veel resten waren afkomstig van bolderik (Agrostemma 

githago) en schapenzuring (Rumex acetosella) en verder 

zijn bekende akkeronkruiden als korenbloem (Centaurea 

cyanus) en korensla (Arnoseris minima), gewone spurrie 

(Spergula arvensis), klaprozen (Papaver spp.) aanwezig.

Pollen van struikhei (Calluna vulgaris) en enkele water- en 

oeverplanten, sporen van veenmos (Sphagnum) alsmede 

een enkel takje van dophei (Erica tetralix) zijn mogelijk 

afkomstig uit turf.

Tenslotte zijn er enkele eitjes van darmparasieten aange-

troffen, namelijk van de spoelworm (Ascaris).

Beerput 2 (spoor 36), 1400-1580

Van deze beerput (BP2) zijn twee monsters onderzocht, 

één van de onderkant van de vulling (vnr 50) en één van 

Afb. 5.1 Zaad van kruisbladige wolfsmelk (Euphorbia lathyrus) uit 
beerput BP1 ©BIAX.

de vulling nabij de stortkoker (vnr 49). Beide monsters 

bevatten goed geconserveerd botanisch materiaal. De 

monsters tonen in het soortenspectrum veel overeenkom-

sten, maar er zijn ook enkele verschillen.

Beide monsters bevatten resten van graanzemelen. Een 

belangrijk deel van de matrix vormen ze echter niet. In 

vnr 50 vormen fragmenten van kersenpitten, klokhuis-

fragmenten van appel en vliesjes van zwarte mosterd de 

matrix. In vnr 49 bestaat de matrix uit niet determineer-

baar organisch en anorganisch materiaal, hoewel er ook 

veel vliesjes van zwarte mosterd zijn aangetroffen.

De graanzemelen in beide monsters waren te sterk ge-

fragmenteerd om de graansoort te achterhalen. In vnr 50 

is een verkoolde graankorrel van rogge of tarwe (Secale/

Triticum) aangetroffen. Het pollenonderzoek aan beide 

monsters liet zien dat het grootste deel van het graanpol-

len afkomstig is van het tarwe-type, maar pollen van het 

gerst/tarwe-type en rogge is eveneens aanwezig. Verder 

is er pollen van boekweit aangetroffen in beide monsters. 

In V50 zijn ook macroresten van boekweit aanwezig. In 

beide monsters zijn macroresten van rijst (Oryza sativa) 

en pluimgierst aanwezig.

Beide monsters bevatten veel resten van groenten en krui-

den, waaronder oosterse specerijen. Er zijn macroresten 

aanwezig van peen (Daucus carota) en er is pollen aan-

wezig van biet, kervel, bernagie en postelein (Portulaca 

oleracea). Peen en postelein zijn ook inheemse wilde 

soorten, dus het is mogelijk dat de aangetroffen resten 

van deze soorten niet van bewust geconsumeerde planten 

afkomstig zijn. Verder zijn er macroresten van toekruiden 

gevonden in de vorm van venkel, dille (Anethum grave-

olens), zwarte mosterd, koriander, jeneverbes (Juniperus 

communis), peterselie en rozemarijn. Enkele kruiden 

werden in het verleden uitsluitend geïmporteerd uit het 

Middellandse Zeegebied, namelijk kapper (Capparis 

spinosa) en anijs (Pimpinella anisum). Ook in deze beer-

monsters is veel pollen aangetroffen van het munt-type 

(dus van munt, oregano, marjolein en tijm). Verder zijn 

er macroresten van de specerijen paradijskorrel, zwarte 

peper (Piper nigrum), lange peper (Piper longum/retro-

fractum) en pollen van kruidnagel aangetroffen.

Er zijn twee soorten lange peper: Indische lange 

peper (Piper longum) en Javaanse lange peper (Piper 
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retrofractum). Lange peper is een langwerpige samen-

gestelde vrucht bestaande uit vele kleine individuele 

steenvruchtjes. Aangetroffen in beerput 2 zijn vele van de 

zaadjes uit deze steenvruchtjes, met soms een deel van 

de vrucht nog aangehecht. De zaden zijn 1,7-2,0 (1,9) mm 

x 1,3-1,7 (1,4) mm x 1,0-1,3 (1,2) mm groot (zes metin-

gen). De top van de zaden vertoont een kleine, puntige 

uitstulping. Het hilum is eliptisch. Het oppervlak is donker 

en dof, met een in de lengte geribd patroon. Op enkele 

zaden is nog een deel van de vruchtwand aanwezig. Deze 

is zacht en wittig en vertoont bij het hilum een isodiame-

trisch patroon en hoger een langwerpig reticulaat patroon. 

Lange peper is zeer zeldzaam in archeobotanische as-

semblages. Het is in Nederland mogelijk één maal eerder 

aangetroffen, in een beerput te ’s-Hertogenbosch.110

Wat betreft overige cultuurgewassen zijn er zaden of 

vruchten van raapzaad, vlas, hop (Humulus lupulus), hen-

nep (Cannabis sativa) en slaapbol aanwezig. Ook in deze 

monsters is bovendien pollen van saffloer aangetroffen.

Ook in deze beerput zijn resten van noten en fruit het 

talrijkst. Aanwezige noten zijn tamme kastanje, hazelnoot 

en walnoot. Inheemse fruitsoorten zijn: bosaardbei, appel, 

peer, mispel, lampionplant, zoete/zure kers, pruim/kroos-

jespruim, zwarte bes, aalbes, kruisbes, roos, dauwbraam, 

gewone braam, framboos, rode bosbes, blauwe bosbes 

en mogelijk kweepeer (Cydonia oblonga). Geïmporteerde 

fruitsoorten zijn citrus, granaatappel en mogelijk vijg, 

zwarte moerbei en druif.

Wat betreft de categorie overige gebruiksplanten is er 

nog pollen aangetroffen van het hokjespeul-type en van 

cistusroos en gewone gomrotsroos. Daarnaast is een 

enkel vruchtje van absintalsem aanwezig (Artemisia 

absinthium). Dit is een relatief zeldzame vondst in archeo-

logische context.

Wilde soorten zonder duidelijk nut zijn ook in deze 

monsters ruim vertegenwoordigd. Ook hier zijn kenmer-

kende akkeronkruiden, waaronder korenbloem, bolderik, 

klaprozen en gele ganzenbloem (Chrysanthemum 

segetum) aanwezig. Enkele van deze akkeronkruiden zijn 

niet inheems, namelijk vinkenzaad (Neslia paniculata) en 

straalscherm (Orlaya grandiflora). Deze soorten komen 

voor in meer continentale klimaatgebieden.

Opvallend is ook de aanwezigheid van macroresten 

van enkele waterplanten in vnr 49, zoals zannichellia 

(Zannichellia) en fonteinkruid (Potamogeton). Samen 

met de resten van stuikhei, veenmos en dophei, waar-

van enkele verkoold, en een verkoolde wortelstok van 

wollegras (Eriophorum) kunnen deze wellicht worden 

geïnterpreteerd als de resten van turf. In vnr 50 werden 

enkele brokjes verbrande turf waargenomen.

Waterput 4 (spoor 53)

Het monster (vnr 77) is afkomstig uit een waterput (WP4) 

die vermoedelijk is opgevuld is met afval toen het klooster 

werd gesloopt. Voor pollenonderzoek worden van een 

waterput idealiter de onderste humeuze lagen bemon-

sterd. Deze lagen hebben zich gevormd toen de waterput 

als zodanig functioneerde. Het pollen in deze lagen 

heeft over het algemeen hoofdzakelijk een atmosferische 

herkomst en als zodanig geeft het een goed beeld van de 

vegetatie rond de waterput in de betreffende periode.

In dit geval is het pollen mogelijk deels afkomstig uit 

afval dat in de waterput geworpen is. Nog altijd zal dit 

pollen grotendeels afkomstig zijn van de lokale vegetatie, 

maar de onderlinge verhoudingen zijn waarschijnlijk niet 

langer representatief. Het materiaal waarmee de put is 

gevuld, zal namelijk ook pollen hebben bevat waarvan de 

herkomst divers is. Uit de waardering van de macroresten 

blijkt echter niet dat de waterput is opgevuld met beer.

De verhouding boompollen/niet-boompollen is een 

indicatie voor de mate waarin het landschap rond een 

monsterpunt bebost is. Een boompollenpercentage van 

21% wijst over het algemeen op een open landschap met 

hooguit slechts een spaarzame aanwezigheid van (kleine) 

bosjes. In dit geval is dit vooral een suggestie, aangezien 

de verhoudingen van de pollentypen niet representatief 

zijn.

Het valt duidelijk op dat pollentypen van bomen waarbin-

nen fruit- en notenbomen vallen, zeer goed vertegenwoor-

digd zijn, veel beter dan gebruikelijk is bij pollenmonsters 

uit waterputten. Dit zijn de pollentypen walnoot (Juglans 

regia) en lijsterbes-groep (Sorbus-groep). Binnen de 

lijsterbes-groep vallen de meeste inheemse fruitbomen, 

zoals appel-, peren-, kersen- en pruimenbomen. Ook 

Afb. 5.2 Zaden van lange peper (Piper longum/retrofractum) uit 
beerput BP2 ©BIAX.

Afb. 5.3 Vruchtje van absintalsem (Artemisia absinthium) uit 
beerput BP2 ©BIAX.
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pollen van hazelaar (Corylus avellana) is goed vertegen-

woordigd, maar dit is niet abnormaal. Hazelaar kwam in 

het verleden ook veel in het wild voor. Aangezien de fruit-

bomen binnen de lijsterbesgroep insectenbestuivers zijn, 

betekent dit relatief hoge percentage dat er fruitbomen 

in de nabijheid van de waterput moeten hebben gestaan. 

Pollen en of afval van deze fruitbomen is kennelijk in de 

waterput terecht gekomen.

Het monster bevat enkele pollentypen van cultuurgewas-

sen en mogelijke cultuurgewassen. Granen zijn verte-

genwoordigd door het granen-type (Cerealia-type), het 

gerst/tarwe-type (Hordeum/Triticum-type), het tarwe-type 

(Triticum-type) en rogge (Secale cereale). In tegenstelling 

tot wat waargenomen is in de vullingen van de beerputten 

is het rogge-type in de waterput het best vertegenwoor-

digd. De vraag is of dit graanpollen afkomstig is van 

graan op nabijgelegen akkers, of dat het met een meer 

indirecte weg in de waterput terecht is gekomen, via bij-

voorbeeld stro dat in het klooster is gebruikt. Het pollen 

van alle granen behalve rogge verspreidt zich uit zichzelf 

nauwelijks via de lucht. Het hoge percentage wijst daarom 

waarschijnlijk op de verwerking van graan of het gebruik 

van graan, dorsresten of stro nabij de waterput.

Pollentypen die mogelijk van cultuurgewassen zijn, 

zijn hennepfamilie (Cannabinaceae) en kruisbloemigen 

(Brassicaceae). Er zijn twee inheemse soorten binnen de 

hennepfamilie: hennep en hop. Hop is een cultuurgewas, 

maar komt ook in het wild voor. Als cultuurgewas worden 

echter alleen de vrouwelijke planten geteeld, deze pro-

duceren geen pollen. Gezien het relatief hoge percentage 

pollen van dit type is het waarschijnlijk dat het afkomstig 

is van hennep. Bij de waardering van de macroresten uit 

dit spoor is ook hennepzaad aangetroffen. Hennep is 

een vezelproducent, van de vezels uit de stengel werden 

touw en canvas gemaakt. Secundaire producten waren het 

eetbare zaad en de olie die daaruit kon worden geslagen. 

De zaden werden soms medicinaal gebruikt, maar het 

gebruik van hennep als roesmiddel was in Europa tot de 

twintigste eeuw onbekend.111

Onder de kruisbloemigenfamilie vallen vele wilde soorten, 

waarvan veel voorkomen in directe nabijheid van men-

selijke bewoning. Het komt echter bij archeobotanisch 

onderzoek maar zelden voor dat het percentage pollen 

van deze familie zo hoog is als hier (18%). Zeer waar-

schijnlijk is het pollen dat hier is aangetroffen voor het 

grootste gedeelte afkomstig van een cultuurgewas. Het 

belangrijkste cultuurgewas uit deze familie in de vijftiende 

en zestiende eeuw was kool (Brassica oleracea). Kool was 

de meest gegeten groente en elk klooster zal een kooltuin 

hebben gehad.112 Andere cultuurgewassen binnen dit pol-

lentype zijn witte mosterd (Sinapis alba), zwarte mosterd 

(Brassica nigra), raapzaad (Brassica rapa) en koolzaad 

(Brassica napus), radijs (Raphanus sativus). Alleen van 

zwarte mosterd zijn bij de waardering ook macroresten 

aangetroffen in de waterput.

Er zijn enkele pollentypen van akkeronkruiden en rude-

ralen aangetroffen. Korenbloem (Centaurea cyanus) en 

grote klaproos-type (Papaver rhoeas-type) zijn soorten die 

indicatief zijn voor graanteelt. Binnen het grote klaproos-

type valt overigens ook het pollen van slaapbol.

Het pollen van graslandplanten vormt een belangrijk deel 

van het totaal aan pollen in het monster. Grotendeels 

wordt dit bepaald door het pollen van grassen (Poaceae) 

zelf.

Een deel van de pollentypen omvatten zoveel soorten van 

zoveel uiteenlopende standplaatsen dat ze niet verder 

zijn ingedeeld dan ‘kruiden algemeen’. Hiermee worden 

kruidachtigen bedoeld in de zin van niet-houtig, en niet in 

de zin van keukenkruiden. Desondanks is het wel mogelijk 

dat het pollen deels afkomstig is van keukenkruiden. De 

schermbloemigenfamilie (Apiaceae) en het munt-type 

(Mentha-type) omvatten behalve vele algemene wilde soor-

ten ook de meeste bekende keukenkruiden. Nochtans is er 

van elk van deze beide pollentypen slechts één pollenkor-

rel aangetroffen. Binnen de composieten (Asteraceae) 

vallen ook enkele cultuurgewassen, bijvoorbeeld sla 

(Lactuca sativa) en andijvie/cichorei (Cichorium) , maar dit 

pollentype bevat eveneens zeer veel wilde soorten die in 

op allerlei standplaatsen voorkomen. De aantallen waarin 

bovengenoemde pollentypen voorkomen doet bovendien 

ook niet vermoeden dat het in dit geval om cultuurgewas-

sen zou gaan.

Het monster bevat enkele pollentypen van kruidach-

tige planten uit natte milieus, waarvan cypergrassen 

(Cyperaceae) en het lisdodde-type (Typha-type) het best 

vertegenwoordigd zijn. Lisdodden zijn soorten die ken-

merkend zijn voor de latere stadia van verlanding, net als 

galigaan (Cladium mariscus). Een mogelijke standplaats 

wordt gevormd door de afgesneden rivierarm van de 

Vecht. Ook kan het pollen van soorten uit nattere milieus 

afkomstig zijn uit turf.

Pollen van struikhei (Calluna vulgaris) en sporen van veen-

mos (Sphagnum) zijn goed vertegenwoordigd. Mogelijk 

zijn deze microfossielen afkomstig uit veen dat als turf is 

gebruikt op het kloosterterrein.

Er is een aantal sporen van varens aangetroffen. Het 

niervaren-type (Dryopteris-type) komt het meest voor. 

Varensoorten binnen dit type komen voor op natte tot 

vochtige plaatsen. Ook addertong (Ophioglossum vul-

gatum) is een soort van natte (lage) vegetatie. Eikvaren 

(Polypodium) en adelaarsvaren (Pteridium aquilinum) zijn 

soorten uit bosachtige vegetatie of bosranden op drogere 

bodem.

Enkele ascosporen van mestschimmels wijzen mogelijk op 

de aanwezigheid van vee op het kloosterterrein.

Bij de waardering van de macroresten uit de waterput zijn 

enkele cultuurgewassen aangetroffen, namelijk pruim, 

hazelnoot, druif, hennep, zwarte mosterd, buxus (Buxus 

sempervirens), appel en koriander.
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5.4 Vergelijking met eerder 
onderzoek van beerputten van 
het klooster Nieuwlicht

In 2011 is het archeobotanisch materiaal van twee 

beerputten uitgewerkt in het kader van een archeologi-

sche opgraving in 2009.113 Het betrof de beerputten van 

de cellen H en G. Zie Bijlage 5.5 voor een vergelijking 

van de cultuurgewassen en gebruiksgewassen in de vier 

beerputten.

Het materiaal in de beerputten van cellen H en G is iets 

minder divers als dat van beerputten 1 en 2. Wel zijn 

ongeveer dezelfde soorten aangetroffen. Opvallend is 

dat in de beerputten van cellen H en G meer resten van 

graanzemelen zijn aangetroffen. Van Beurden suggereert 

dat de meeste zemelen van rogge afkomstig lijken te zijn, 

maar kan dit niet bevestigen. Net als bij beerput 1 en 2 

werd echter voornamelijk pollen van het tarwe-type en 

gerst/tarwe-type aangetroffen en nauwelijks pollen van 

rogge. Opvallend is dat één van de beerputten van de cel-

len H en G eveneens zeer veel vliesjes van zwarte mosterd 

bevat. Een groot verschil is de afwezigheid van pollen of 

macroresten van specerijen anders dan een enkele para-

dijskorrel in de eerder onderzochte beerputten. Verder is 

bij het eerdere onderzoek geen citrusfruit aangetroffen. 

Een opvallende overeenkomst is dat ook in de andere 

beerputten van Nieuwlicht geen of slechts weinig eitjes 

van darmparasieten aanwezig zijn.

Voedingsgewoonten

Omdat de Kartuizers in de afzondering van hun eigen cel 

leefden, werd elke beerput per generatie slechts door één 

persoon frequent benut. De bijdrage van andere mensen 

aan de beer in de putten kan zelfs als minimaal worden 

ingeschat. Dit maakt de beerputten van een Kartuizer 

klooster ideale contexten om de voedingsgewoonten van 

een bepaalde klasse te bestuderen. Veel minder dan in 

beerputten van andere gebouwen is er namelijk de moge-

lijkheid van een grote verscheidenheid aan sociale klassen 

die gebruik maken van één beerput. De vraag rijst nu of 

de macroresten in de beerputten te rijmen vallen met de 

veronderstelde ascetische en vegetarische leefwijzen van 

de orde van de Kartuizers.

Beerput 1

Graan en welvaart

Brood was in de vijftiende en zestiende eeuw het stapel-

voedsel van de Nederlandse bevolking. Het is vrij alge-

meen bekend dat witbrood in de Middeleeuwen en Nieuwe 

Tijd duurder en luxer was dan bruinbrood.114 Van de 

broodgranen was tarwe het duurst en meest gewaardeerd, 

daarna volgde rogge.115 Gerst en haver werden voor brood 

minder gewaardeerd, maar werden voor andere voedings-

producten gebruikt zoals pap, koek en bier. Boekweit 

en pluimgierst werden eveneens over het algemeen 

beschouwd als armeluisvoedsel. Desondanks waren deze 

meelvruchten voor sommige gerechten gebruikelijk, zoals 

voor pannenkoeken (boekweit) en banket (pluimgierst). 

Ook zijn het vaste ingrediënten in vogelzaad.

Beerput 1 bevat veel pollen van granen, met name 

van tarwe. Dat graanproducten werden gegeten is dus 

duidelijk. Het is vrij waarschijnlijk dat het voornamelijk 

producten van het duurdere tarwe waren. De afwezigheid 

van roggepollen betekent bovendien dat dit graan niet of 

weinig gegeten werd.116 Uit de afwezigheid van graan-

zemelen in Beerput 1, ondanks de goede conservering, 

kan verder worden geconcludeerd dat weinig tot geen 

volkorenproducten werden genuttigd door de bewoners 

van deze cel. In vergelijking: een beerputvulling gedateerd 

in de periode 1500-1700 van het St. Andriesconvent te 

Maastricht bestond voor meer dan 70% uit zemelen van 

granen, waarbij rogge zeer goed vertegenwoordigd was.117 

Ook de beide beerputten van cellen H en G van het kloos-

ter Nieuwlicht bevatten veel graanzemelen, waaronder die 

van vermoedelijk rogge.

Er zijn geen macroresten van akkeronkruiden aangetrof-

fen die er duidelijk op wijzen dat het graan dat door de 

bewoners van deze kluis werd gegeten, is geïmporteerd. 

Het pollen van straalscherm wijst mogelijk wel op 

graanimport uit het buitenland, aangezien deze soort 

tegenwoordig niet voorkomt in Nederland. Pollen van 

straalscherm wordt echter wel vaker aangetroffen bij ar-

cheologisch onderzoek aan natuurlijke afzettingen in het 

rivierengebied. Volgens de zeventiende-eeuwse uitgave 

van het kruidenboek van Dodoens komt het echter alleen 

voor in de omgeving van Maastricht.118 

Exclusieve en minder exclusieve specerijen

Wat betreft groenten, toekruiden en specerijen, valt vooral 

op dat er zeer veel mosterdzaden en zaden van paradijs-

korrel aanwezig zijn. Mosterd was in de Middeleeuwen en 

Nieuwe Tijd een belangrijke saus die vooral bij vlees en vis 

werd genuttigd. Uit de rekeningen van het middeleeuwse 

klooster Leeuwenhorst blijkt dat de kloosterlingen grote 

hoeveelheden mosterd aankochten.119 Uit het vele pollen 

van de kruisbloemigen in Waterput 4 valt misschien op te 

maken dat het klooster ook zelf mosterd verbouwde.

Het monster uit Beerput 1 bevat vier zogenaamde 

‘specerijen’: soorten die geïmporteerd werden uit verre 

gebieden, voornamelijk het Verre Oosten. Dit zijn 

paradijskorrel, kruidnagel, lange peper en saffloer. De 

specerijen werden gedurende de vijftiende eeuw via vele 

tussenstations vanuit Indonesië en India geïmporteerd. 

Een belangrijke rol speelde Venetië, dat de specerijen 

verkreeg in Alexandrië en de Levant (paradijskorrels 

echter in Barbarije). Vanuit Venetië bereikte de handels-

waar Nederland over de landroute via Neurenburg of 

de zeeroute via Brugge. In de zestiende eeuw speelde 

deze route nog steeds een rol, maar werden de meeste 

specerijen direct op de plaats van productie opgehaald 

door Portugezen. Antwerpen was de belangrijkste 

doorvoerhaven van specerijen die via Portugal Nederland 
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bereikten. Specerijen waren in de zestiende eeuw echter 

niet goedkoper dan in de vijftiende.120

Paradijskorrel is afkomstig van de West-Afrikaanse kust. 

Het was aanvankelijk vele male duurder dan zwarte peper. 

In Noordwest-Europa bleef de paradijskorrel lang popu-

lair.121 Paradijskorrel werd veel gebruikt om hypocras te 

maken, een kruidenwijn.

De kruidnagelboom groeide tot de achttiende eeuw alleen 

op enkele van de Molukse eilanden. Kruidnagel is één van 

de ‘fijne specerijen’ en als zodanig is het altijd één van 

de duurste geweest. Wel wordt het, zeker in de zestiende 

eeuw, vrij algemeen in beerputten aangetroffen, maar dit 

is wellicht omdat de archeologische zichtbaarheid hoog 

is.122 Kruidnagel was in het verloop van de vijftiende en 

zestiende eeuw twee tot viermaal duurder dan peper, 

en een pond ervan kostte in Vlaanderen rond het mid-

den van de zestiende eeuw het equivalent van negen 

metselaarsdaglonen.123

Saffloerbloemen werden gebruikt om gerechten een gele 

kleur te geven. In deze functie verschilt het niet veel van 

het veel duurdere saffraan. Niet zelden werd saffraan 

vervalst door saffloer dat in West-Europa altijd een minder 

gewaardeerd product is geweest. Saffloer komt oorspron-

kelijk uit West-Azië.

Aromatische zaden en bladeren van met name scherm-

bloemigen en lipbloemigen werden en worden veel 

gebruikt als smaakmakers in gerechten. Dergelijke 

toekruiden, zoals koriander en venkel, kunnen afkomstig 

zijn uit Nederlandse tuinen, maar ze vormen eveneens 

makkelijk te transporteren handelswaar. Sommige soorten 

werden over het algemeen niet in Nederland verbouwd, 

zoals komijn en anijs. Deze soorten zijn niet aangetroffen 

in Beerput 1.

Bijzondere fruitsoorten

In Beerput 1 zijn ook enkele soorten aanwezig die 

geïmporteerd zijn uit het Middellandse Zeegebied, 

namelijk citrus en granaatappel. Deze fruitsoorten 

konden in de Middeleeuwen en zestiende eeuw niet 

succesvol in Nederland worden geteeld. Bekende citrus-

soorten in Nederland gedurende de veertiende tot en 

met de zestiende eeuw zijn de bittere sinaasappel (Citrus 

aurantium), de sukadecitroen (Citrus medicus), de citroen 

(Citrus limon). In de vijftiende eeuw kwam daar de zoete 

sinaasappel (Citrus sinensis) bij.124 Limoen (Citrus auran-

tifolia) was in deze periode bekend in het Midden-Oosten. 

De soort wordt echter niet genoemd in de kruidenboeken 

uit die tijd, tenminste, als men daarin limoenen noemt, 

bedoelt men de sucadecitroen. Ze werden geïmporteerd 

uit Spanje, Portugal, Frankrijk en Italië. Aanvankelijk was 

de consumptie van citrusfruit waarschijnlijk voorbehouden 

aan de hogere klassen, maar vanaf de zestiende eeuw was 

de import zo grootschalig dat sinaasappels in Antwerpen 

soms goedkoper waren dan appels.125

Een aantal van de aanwezige soorten werd al in de late 

Middeleeuwen in bulk geïmporteerd uit andere landen in 

Europa, hoewel ze ook in Nederland verbouwd werden. 

Mediterrane vruchten zoals druiven, vijgen, zwarte 

moerbeien en perziken werden gedroogd geïmporteerd 

uit Frankrijk of zuidelijkere streken. In Nederland kun-

nen deze fruitsoorten alleen met consequent succes 

worden verbouwd als de planten tegen een noordmuur 

worden geplant. Het pollenonderzoek van Waterput 4 

heeft echter geen pollen van wijnrank, vijgenboom of 

moerbeiboom aangetoond.126 Wel is veel pollen van de 

lijsterbesgroep aanwezig, wat wijst op de teelt van appels, 

peren, pruimen, kersen of zelfs perziken binnen of rond 

de kloostermuren. Noten zoals walnoten, tamme kastanjes 

en in mindere mate ook hazelnoten werden eveneens 

per schip binnengebracht.127 Daarnaast heeft blijkens het 

pollenonderzoek het klooster zelf ook walnootbomen en 

mogelijk hazelaars onderhouden.

Uit de in de zestiende eeuw gebruikte franse namen 

alquequange (uit het Arabisch) en cerises de l’outremer 

voor lampionplant blijkt duidelijk dat het gebruik van deze 

soort een traditie uit het Midden-Oosten is en nog niet 

lang bekend was in middeleeuws Europa. In de vroege 

zestiende eeuw werd de soort echter al wel in Noordwest-

Europa in tuinen gekweekt en was hij bovendien ook al 

verwilderd aanwezig in natuurlijke vegetatie.128 De oudste 

betrouwbare archeobotanische vondsten in Nederland 

dateren uit de late veertiende eeuw. Opvallend is dat 

de soort alleen in beerputten wordt aangetroffen. Er is 

mogelijk een religieuze connotatie geweest bij het gebruik 

van lampionplant. De grootste concentratie van zaden 

van lampionplant in de Nederlanden is aangetroffen in de 

beerput van de prior van het klooster van Ename.129

Gele Kornoelje is eveneens een soort die eigenlijk niet 

autochtoon is in Nederland, hij komt uitsluitend voor 

in Zuid-Limburg. In de zestiende eeuw is de soort als 

(zeldzame) cultuurplant aanwezig was in de Nederlandse 

tuinbouw.130 Gele kornoelje komt vanaf de veertiende 

eeuw voor in archeobotanische assemblages in Nederland, 

met de uitzondering van een enkele vondst in Maastricht 

in de Romeinse periode. Ook deze soort wordt alleen in 

beerputten aangetroffen, tenminste wat de middeleeuwse 

en latere vondsten betreft. Onderzoek van laat-middel-

eeuwse beerputten uit s’-Hertogenbosch doet vermoeden 

dat het gebruik van gele kornoelje beperkt was tot de 

betere milieus.131

Beerput 2

Graan en welvaart

In tegenstelling tot in Beerput 1 is in beide monsters uit 

Beerput 2 pollen van rogge aanwezig. Nochtans is pollen 

van tarwe sterk dominant. Het heeft er dus alle schijn van 

dat ook in deze kluis voornamelijk tarweproducten werden 

gegeten. In Beerput 2 zijn wel fragmenten van graan-

zemelen aanwezig, maar het aandeel van deze in beide 

monsters is klein vergeleken bij bijvoorbeeld het monster 

uit de beerput van het St. Andriesconvent te Maastricht 

en de eerder onderzochte beerputten van dit klooster. 

Aangezien de conserverende omstandigheden in beide 
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monsters goed is, is het niet ondenkbaar dat volkoren-

producten ook hier geen bijzonder grote rol speelden. 

Ook in Beerput 2 zijn resten van boekweit en pluimgierst 

aanwezig, maar opvallender is de aanwezigheid van rijst.

Rijst is een graangewas dat vanaf de vroege Middeleeuwen 

werd verbouwd in het noordwestelijk Mediterraan ge-

bied.132 De oudste, scherp gedateerde vondst in Nederland 

dateert uit de veertiende eeuw.133 Het is waarschijnlijk dat 

het overgrote deel van de rijst die in Nederland gedurende 

de vijftiende en zestiende eeuw werd geïmporteerd uit 

het Mediterraan gebied en niet uit Azië of Afrika. Net als 

de meeste importproducten is de consumptie van rijst 

aanvankelijk een teken van hoge status, maar wordt het 

gebruik ervan met verloop van tijd steeds meer algemeen.

Niet alleen de rijst in deze beerput is geïmporteerd. De 

aanwezigheid van vinkenzaad (Neslia paniculata) wijst op 

de import van graan uit gebieden in een meer continen-

taal klimaat. Ook is in deze beerput pollen aanwezig van 

straalscherm.

Exclusieve en minder exclusieve specerijen

Behalve de specerijen kruidnagel, paradijskorrel en 

saffloer, die ook in Beerput 1 aanwezig zijn, is in Beerput 

2 ook zwarte peper en lange peper aanwezig. Zwarte 

peper was één van de duurdere smaalmakers. Net als de 

andere specerijen moesten peperkorrels uit Azië worden 

aangevoerd. Desondanks was het gebruik ervan al in de 

late Middeleeuwen niet uitsluitend beperkt tot de hogere 

klassen.134

Lange peper werd verbouwd in India en Indonesië. In de 

Romeinse tijd was lange peper meer gewild dan gewone 

zwarte peper, en kostte enkele malen zoveel. In de 

Middeleeuwen was de soort wel bekend, maar was het 

een stuk minder populair.135 Het werd net als paradijskor-

rel veel gebruikt in kruidenwijn. Dodoens maakt qua 

medicinale kracht geen onderscheid tussen zwarte peper 

en lange peper.136 Daarnaast vertelt hij dat het te koop is 

bij drogisten en apotheken zonder te vermelden dat het 

zeldzaam is.

Een eveneens geïmporteerde smaakmaker is de kapper. 

Deze soort werd geïmporteerd uit het Middellandse 

Zeegebied. Kappertjes zijn de bloemknoppen van de kap-

perplant. Deze bloemknoppen bevatten wel pollen, maar 

geen zaden. De zaden kunnen alleen afkomstig zijn van 

kapperappels, de rijpe vruchten van dezelfde plant, die 

eveneens worden gegeten, maar (tegenwoordig) minder 

bekend zijn. In Beerput 2 is zowel het pollen als een zaad 

van kapper aangetroffen. 

Twee andere mediterrane kruiden zijn rozemarijn en 

anijs. Anijs is een schermbloemige uit het (oostelijk) 

Mediterraan gebied. De soort kan niet in Nederland 

worden verbouwd. Rozemarijn groeit niet zo goed in ons 

klimaat als bijvoorbeeld venkel en koriander, maar het 

is wel mogelijk om een rozemarijnstruik in Nederland te 

kweken, hiervoor bestonden speciale plantenpotten.

Bijzondere fruitsoorten

Net als in Beerput 1 zijn in Beerput 2 resten aanwezig 

van min of meer exclusieve fruitsoorten, zoals citrusfruit, 

granaatappel, lampionplant, vijg en druif. Gele kornoelje 

en perzik ontbreken echter. 

Een sobere leefwijze?

Het is mogelijk gebleken om archeobotanisch onderzoek 

van beerputten uit de vijftiende en zestiende eeuw in 

’s-Hertogenbosch te koppelen aan gegevens over sociale 

status van de gebruikers ervan.137 De hier onderzochte 

beerputten van klooster Nieuwlicht bevatten een aantal 

soorten die in dat onderzoek verbonden zijn aan een 

hogere welstand. Dit zijn rijst, zwarte peper, lange 

peper, granaatappel, gele kornoelje en kappers. Van 

paradijskorrel en kruidnagel is bovendien bekend dat 

het in de vijftiende eeuw nog bijzondere specerijen zijn, 

maar in de zestiende eeuw niet meer alleen voorkomen 

in wijken binnen het hogere sociale milieu. Ook bij eerder 

onderzoek van beerputten van het klooster Nieuwlicht 

zijn botanische resten aangetroffen die enige luxe doen 

veronderstellen. Dit zijn rijst, gele kornoelje, granaatappel 

en paradijskorrel.138

Vallen deze resten te rijmen met de vermeende sobere 

levenswijze van de kartuizers, of was deze soberheid 

vooral een facade naar de buitenwereld? Deze vraag is niet 

eenvoudig te beantwoorden. Ten eerste is de opvatting 

van soberheid relatief en wellicht ook binnen de kartui-

zerorde onderworpen aan veranderende opvattingen. Ten 

tweede was de ascetische leefwijze wellicht vooral gericht 

op de onthouding van vlees en werd de consumptie van 

witbrood en (een matige hoeveelheid van) geïmporteerde 

plantaardige kruiden en vruchten niet beschouwd als 

excessief. Aan de andere kant werd de Kartuizerorde in 

1604 ervan beticht dat zij de definitie van ascese wel 

erg ruim nam, wanneer de auteur van een traktaat de 

Kartuizers ervan beschuldigt dat ze geen vlees eten, be-

halve pastijen met ottervlees (in water levende zoogdieren 

werden beschouwd als vis), lekker gemaakt met pruimen, 

krenten, limoenen, suiker, foelie en kruidnagels.139 

Kennelijk werden deze ingrediënten door tijdsgenoten 

wel degelijk beschouwd als luxueus. Aangezien citrus-

zaden, pruimen- en druivenpitten en kruidnagelpollen is 

aangetroffen in beide beerputten, zit het anti-katholieke 

traktaat mogelijk niet ver van de waarheid af. Niet voor 

niets gebruikte P.C. Hooft de uitdrukking ‘Wangen als een 

Kartuizer’ voor iemand met een vol aangezicht.140

In vergelijking met beerputten uit andere kloosters neemt 

het assemblage van de Beerputten 1 en 2 van Nieuwlicht 

een positie in aan de meer ‘luxe’zijde. Een beerput uit 

1400-1574 van het Norbertijnenklooster St. Gerlach in 

Zuid-Limburg is duidelijk minder rijk qua samenstelling. 

Vijg is daar de meest ‘exotische’ vondst.141 Hetzelfde 

geldt voor de beerput van het St. Andriesconvent te 

Maastricht (1500-1700).142 Het assemblage in de beer-

kelder uit 1400-1600 van het St. Ursulaklooster te Delft 
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is meer vergelijkbaar, hoewel in die context minder 

mediterrane producten en behalve paradijskorrel geen 

specerijen zijn aangetroffen.143 Paradijskorrel en enkele 

zuidvruchten zijn ook de enige meer luxueze voedings-

middelen die zijn aangetroffen in diverse sporen met beer 

op het kloosterterrein van het St. Agnietenklooster te 

Den-Haag.144 Beermonsters uit de vijftiende eeuw van het 

St. Agnietenklooster te Kampen hebben wel een oosterse 

specerij opgeleverd, namelijk zwarte peper, en verder 

zijn daar rijst, vijg en druif aanwezig, maar geen andere 

uitheemse gewassen.145 De beerput van het kapittelhuis 

van St. Plechelmus te Oldenzaal dateert uit 1475-1500, 

en laat vergelijkbare rijkdom zien. Aangetroffen soorten 

zijn: zwarte peper, paradijskorrel, rijst, vijg, druif, anijs en 

saffloer.146

Vergelijkt men de inhoud van de beerputten van 

Nieuwlicht met de rekeningen uit de vijftiende en 

zestiende eeuw van de aankoop van voedsel door het 

Cistercienzerinnenklooster Leeuwenhorst, dan lijken 

in beide kloosters ongeveer dezelfde producten te zijn 

gebruikt.147 Aromatische tuinkruiden worden in de reke-

ningen weinig genoemd, waarschijnlijk omdat ze door het 

klooster zelf werden geproduceerd. Hetzelfde geldt voor 

het laagfrequent noemen van inheemse soorten noten en 

fruit. Gebruik van granaatappel, sukadecitroen/limoen en 

sinaasappels was echter kennelijk kleinschalig en weinig 

frequent, in tegenstelling tot het gebruik van specerijen 

en gedroogde zuidvruchten, welke vaker werden besteld.

Medicijngebruik

Mogelijk spelen echter ook de opvattingen over voeding 

binnen de gezondheidsleer een rol bij het gebruik 

van dure specerijen. De middeleeuwse geneeskunst 

was gedeeltelijk op plantaardige middelen gebaseerd. 

Bepalend voor de vermeende geneeskrachtige werking 

waren twee verschillende theorieën. De eerste is de 

humoraalpathologie van Hippocrates. Bij de humoraalpa-

thologie wordt ziekte veroorzaakt door een onbalans van 

de vier humoren (slijm, bloed, gele gal en zwarte gal). 

Elk van deze humoren had een combinatie van twee van 

vier eigenschappen (warm, koud, vochtig en droog). Deze 

eigenschappen werden ook toegekend aan alle planten 

en plantendelen. Bij ziekte was het zaak om de balans te 

herstellen door het te veel of tekort van de lichaamseigen 

humoren te compenseren met kruiden met de juiste 

eigenschappen.

De tweede is de signatuurleer, een vorm van de sympa-

thieleer. Hierbij gaat met uit van de gedachte dat de gelij-

kenis van een (onderdeel van een) plant met een orgaan 

of lichaamssap betekent dat die plant geneeskrachtig is 

bij een ziekte aan dat orgaan of veroorzaakt wordt door 

dat lichaamssap. Het eten van de felrode bessen van de 

gele kornoelje of het rode sap van de granaatappel werd 

bijvoorbeeld heilzaam geacht tegen allerlei vormen van 

rood melizoen: bloederige diarree, waarschijnlijk dysente-

rie.148 Ook hier zal betekend hebben dat planten die van 

ver komen beter werken dan inheemse planten.

Producten

Granen
Tarwe
Rogge
Haver
Gerst
Peulvruchten
Bonen
Erwten
Groenten en kruiden
Mosterdzaad
Uien
Wortelen
Selderij
Knoflook
Bieslook
Kool
Peper
Nootmuskaat
Kaneel
Kruidnagels
Saffraan
Gember
Noten en fruit
Appels
Peren
Aardbeien
Granaatappel
Kersen
Pruimen
Limoenen (sucadecitroen?)
Sinaasappels
Kruisbessen
Kastanjes
Druiven
Mispels
Vijgen
Dadels
Rozijnen
Walnoten
Amandelen
Hazelnoten

Frequentie

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+

Tabel 5.2Aankopen door het Cistercienzerinnenklooster 
Leeuwenhorst te Noordwijkerhout in de vijftiende en zestiende 
eeuw. Verklaring + = vaker, - = meer zelden.

Tenslotte zijn er nog de kruidenmiddeltjes die daadwer-

kelijk een geneeskrachtige werking hebben en welke min 

of meer empirisch moet zijn vastgesteld. Hieronder valt 

bijvoorbeeld de zeer bijzondere vondst van kruisbladige 

wolfsmelk in Beerput 1. De zaden van de kruisbla-

dige wolfsmelk werden gebruikt als laxeermiddel.149 

Kruidbladige wolfsmelk werd al in de achtste eeuw in de 

tuinen van hoven gekweekt.150 Ook absintalsem, waarvan 

een enkel vruchtje is aangetroffen, is een geneeskrachtig 

kruid dat een vaste plaats had in de tuinen van kloos-

ters.151 Het werd gebruikt in medicijnen tegen maagpijn 

en dronkenschap.152 Er zijn verder ook enkele inheemse 

wilde soorten aangetroffen in de beerputten waarvan 
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bekend is dat zij als geneeskrachtig te boek stonden. De 

meest belangrijke zijn stinkende gouwe (Chelidonium 

majus), sofiekruid (Descurainia sophia) en echte kamille 

(Matricaria recutita).

Beide beerputten bevatten pollen van soorten die 

waarschijnlijk te maken hebben met de bereiding van 

medicijnen. Enkele soorten, cistusroos en gomrotsroos 

in het bijzonder, scheiden een gomachtige substantie af 

die labdanum heet. Deze gom werd gebruikt in middeltjes 

tegen buikloop en in allerlei zalfjes.153 Soorten binnen het 

geslacht hokjespeul leveren eveneens gomsoorten, name-

lijk tragacanthgom en sarcocolla. Tragacanthgom wordt 

in het Midden-Oosten gefabriceerd van stammetjes van 

enkele aldaar inheemse hokjespeulsoorten. De gom wordt 

onder andere gebruikt als kleefstof in wierook en voor de 

vervaardiging van likkepotten en pastilles.154 Sarcocolla 

werd eveneens gemaakt van een soort hokjespeul en/of 

van struiken uit het geslacht Penaea en deze gom werd 

eveneens allerlei medicinale werkingen toegekend.155

Geneeskrachtige kruiden konden worden toegediend als 

een medicijn, maar ook door een dieet waarbij gelet werd 

op het gebruik van specerijen en kruiden met de juiste 

eigenschappen. Over het algemeen gold hierbij dat, bij 

gelijke eigenschappen, specerijen die duur en bijzonder 

waren, krachtiger zouden werken dan inheemse kruiden. 

Om deze redenen hadden veel kloosters al zeer vroeg in 

de Middeleeuwen naast hun kruidentuin een kruidenkast 

(armarium pigmentorum) met de duurste en zeldzaamste 

oosterse specerijen. Lange peper en zwarte peper maak-

ten deel uit van deze kruidenkasten. Van alle middelen 

werd zwarte peper beschouwd als het meest bruikbare 

medicijn, in de vroeg-middeleeuwse farmacopeeën wordt 

deze soort het meest genoemd.156

Overigens werd het eten van vlees nog als beste manier 

gezien om gezond te worden en te blijven. De kartuizers 

kregen hiervoor zelfs van de paus nog ontheffing van hun 

zelfopgelegde ascese, welke zij overigens officieel en met 

veel bombarie afwezen.157

De kloostertuin

Tuinbouw is traditioneel een belangrijke activiteit van 

kloosters in Noordwest-Europa. In kloostertuinen werden 

al in de vroege Middeleeuwen vele cultuurgewassen ver-

bouwd, vaak soorten die buiten het klooster veel minder 

bekend en algemeen waren. De kloostertuinen leverden 

groente, fruit en aromatische dan wel medicinale kruiden.

Het pollenonderzoek van de waterput doet vermoeden 

dat in de tuinen van Nieuwlicht fruitbomen werden 

onderhouden en dat er groenten en/of kruiden werden 

geteeld, in elk geval één of enkele leden van de kruisbloe-

menfamilie, zoals kool of zwarte mosterd. De macroresten 

in de waterput wijzen mogelijk op de teelt van appels, 

pruimen, druiven, hazelnoten, koriander, zwarte mosterd 

en hennep in de kloostertuin. Tevens zijn er blaadjes van 

buxus aangetroffen. In Middeleeuwse tuinen stonden 

dikwijls hagen van buxus. Behalve een esthetische functie 

had buxus als groenblijvende plant ook een symbolische 

betekenis, die vooral tot uiting kwam tijdens de viering 

van palmpasen.158

Onderzoek aan een zestiende-eeuwse afvalput in de kloos-

tertuin van het Cellebroedersklooster heeft de volgende 

cultuurgewassen opgeleverd: selderij, gewone haver, hen-

nep, goudsbloem, hop, hyssop, kattenkruid en druif.159

In de beerputten van Nieuwlicht zijn veel macroresten en 

pollentypen aanwezig van soorten die in de eigen tuin 

verbouwd kunnen zijn geweest. 

Tabel 5.3 geeft een lijst van soorten waarvan uit bron-

nen bekend is dat zij in kloosters werden verbouwd en 

vergelijkt deze met de resultaten van het archeobotanisch 

onderzoek van de beerputten van Nieuwlicht.160 Helaas 

dateren de enige gedetailleerde bronnen over de opbouw 

van kloostertuinen uit een veel vroegere periode, namelijk 

de 9e eeuw.

In de kloostertuinen werden mogelijk ook sierplanten 

geteeld. Macroresten en pollentypen die mogelijk van 

sierplanten afkomstig zijn, zijn: ruig/maarts viooltje 

(Viola hirta/odorata), slanke/stengelloze sleutelbloem 

(Primula elatior/vulgaris), balsemien (Impatiens) en rozen 

(Rosa). Pollenonderzoek aan een spoor op het terrein van 

de uithofboerderij van het klooster Leeuwenhorst geeft 

aanwijzingen voor het houden van een tuin met sierplan-

ten, hier is pollen aangetroffen van het sleutelbloemtype 

(Primula-type) en wildemanskruid (Pulsatilla).161

5.5 Conclusies

Onderzocht zijn drie macroresten- en vier pollenmonsters 

uit sporen van het klooster Nieuwlicht bij Utrecht. De drie 

macrorestenmonsters en evenzoveel pollenmonsters zijn 

afkomstig uit twee beerputten die elk toebehoren aan een 

enkele kluis. Het vierde pollenmonster is afkomstig uit 

een waterput. Zowel de macroresten als het pollen in de 

monsters zijn redelijk tot goed geconserveerd.

Het onderzoek heeft een grote variëteit aan voedings-

gewassen opgeleverd. Veel soorten waren in de betref-

fende periode algemeen in Nederland. Andere zijn 

geïmporteerde producten uit het Middellandse Zeegebied, 

West-Afrika en het Verre Oosten. Deze producten wijzen 

op een relatief hoge levensstandaard van (een deel van) de 

bewoners van Nieuwlicht. Op basis van archeobotanisch 

onderzoek lijkt het gebruik van relatief dure, geïmpor-

teerde specerijen, kruiden en vruchten niet minder of 

zelfs meer te zijn dan bij andere kloosterorden. Kennelijk 

werden de voor de orde karakteristieke ascetische leefre-

gels ruim opgevat. Aan de andere kant is het mogelijk dat 

de duurdere producten uitsluitend of deels een medicinale 

functie hadden. 

Uit het onderzoek naar de waterput blijkt dat in het kloos-

ter fruit en noten werden geteeld en groenten of kruiden 

werden verbouwd. In de tuin stonden hagen van buxus en 

mogelijk ook enkele sierplanten.
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Kruiden
Agrimonia eupatoria

Anethum graveolens

Anthriscus cerefolium

Apium graveolens

Artemisia abrotanum

Artemisia absinthium

Stachys officinalis

Coriandrum sativum

Cuminum cyminum

Foeniculum vulgare

Iris

Levisticum officinale

Lilium candidum

Marrubium vulgare

Mentha aquatica

Mentha pulegium

Mentha spicata

Nepeta cataria

Nigella sativa

Papaver somniferum
Petroselinum crispum

Rosmarinus officinalis

Ruta graveolens

Salvia officinalis

Salvia sclarea

Satureja hortensis

Tanacetum balsamita

Tanacetum vulgare

Trigonella foenum-graecum

Groenten
Allium ascalonicum

Allium cepa

Allium sativa 

Allium porrum

Beta vulgaris

Brassica oleracea

Lactuca sativa

Pastinaca/Daucus

Raphanus sativus

Vicia faba

Fruit en noten
Castanea sativa

Corylus avellana

Cucumis melo

Lagenaria siceraria

Cydonia oblonga

Ficus carica

Juglans regia

Laurus nobilis

Malus domestica

Mespilus germanica

Morus nigra

Pinus pinea

Prunus domestica

Prunus dulcis

Prunus persica

Pyrus communis

Rosa

Sorbus domestica

agrimonie
dille
kervel
selderij
citroenkruid
absintalsem
betonie
koriander
komijn
venkel
iris
lavas
lelie
malrove
watermunt
polei
kruizemunt
kattenkruid
nigelle
slaapbol
peterselie
rozemarijn
wijnruit
salie
scharlei
bonenkruid
balsemwormkruid
boerenwormkruid
fenegriek

sjalot
ui
knoflook
prei
(snij)biet
kool
sla
pastinaak/peen
radijs
tuinboon

St
. G

al
le

n

W
al

ah
fr

ie
d 

St
ra

bo

te
el

t i
n 

N
L?

N
ie

uw
lic

ht

tamme kastanje
hazelnoot
meloen
kalebas
kweepeer
vijg
walnoot
laurier
appel
mispel
zwarte moerbei
pijnboom
pruim
amandel
perzik
peer
roos
peervormige lijsterbes

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x x
x x
x x

x x

x x
x x

x x x
pt ?

x x x
x pt x
x pt x
x x x
x x pt x
x x x

x x x
x x x

x
x

? x
x x
x x

x pt x
x x pt x
x pt x

x pt x
x ?
x x x x

x x
x

x

x
x x
x x x
x x pt x

x pt x
x x pt x
x x pt x

x pt x
x ?

x x
x x
x x
x x

x x
x x x
x x x x
x x x x

x pt x
x x x
x pt x

x x x
x pt
x x x x
x x x
x x pt x
x x x

x pt x

Tabel 5.3 Soorten in kloostertuinen genoemd bij het ontwerp van de tuin van het klooster 
Sankt Gallen, in het gedicht Hortulus van de abt Walahfried Strabo, vergeleken met de 
soorten aangetroffen bij het archeobotanisch onderzoek naar vier beerputten en een 
waterput van klooster Nieuwlicht. Verklaring: x = genoemd/aanwezig, pt = pollentype 
aanwezig waarbinnen soort valt.
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6.1 Inleiding

Tijdens diverse archeologische onderzoeken aan de 

Marnixlaan te Utrecht zijn in de afgelopen jaren delen van 

het klooster Nieuwlicht aangetroffen.162 In 2009 is een 

aantal structuren blootgelegd, waaronder een waterput, 

kuilen en beerputten. De dierlijke resten in deze structu-

ren zijn archeozoölogisch onderzocht.163 

In 2011 heeft opnieuw onderzoek plaatsgevonden in het 

kader van de herinrichting van de locatie Klokkenveld. 

Daarbij is in vier beerputten, een kuil en een askuil beho-

rende bij een kloostercel dierlijk botmateriaal aangetrof-

fen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de beerputten al 

grotendeels waren afgebroken en in een geval was alleen 

de onderste laag van de vulling nog over. In dit rapport 

zijn de resultaten van het archeozoölogische onderzoek 

naar de dierlijke resten beschreven. 

Het archeozoölogische onderzoek is gericht op de vraag 

welk typen afval in de structuren is gevonden en welke 

informatie dit afval levert over de voeding – en leefge-

woonten van de Kartuizer monniken. 

6.2 Methoden

De dierlijke resten zijn met de hand verzameld en 

daarnaast is het materiaal uit twee beerputten (beerput 1 

en 2) gezeefd over zeven met een maaswijdte van 4 en 2 

mm. Het onderzoek naar de zoogdier- en vogelresten is 

uitgevoerd door Archeoplan Eco (Van Dijk). De visresten 

zijn onderzocht door Archaeo-Fish (Kerklaan).164 

Bij de analyse van de dierlijke fragmenten zijn van elk 

botfragment – indien mogelijk – gegevens genoteerd met 

betrekking tot dierklasse, familie, soort, skeletelement, 

leeftijd, sexe, fragmentatie, afmeting en specifieke ken-

merken zoals hak- of snijsporen en sporen van verbran-

ding, vraat of pathologische aandoeningen. De gegevens 

zijn opgeslagen in databestanden die zijn opgebouwd 

conform het Laboratoriumprotocol Archeozoölogie.165 

6 Dierlijke resten

 (J. van Dijk & F. Kerklaan)

De zoogdierresten die niet meer op soort zijn te brengen, 

zijn ingedeeld naar diergrootte. Rund behoort tot de 

grote zoogdieren; varken, schaap/geit, zeehond en hond 

zijn middelgrote dieren en kat is een klein zoogdier. Mol 

en woelmuis zijn ingedeeld bij de groep insecteneters/

knaagdieren. 

Naast het aantal resten is bij de zoogdieren waarvan het 

vlees is gegeten ook het gewicht vastgelegd. Het gewicht 

is te beschouwen als een maat voor de hoeveelheid vlees 

om de botten.

Een schatting van de leeftijd waarop de zoogdieren zijn 

geslacht (of gestorven) is gedaan aan de hand van de 

vergroeiingstadia van de epifysen (groeischijven) van de 

pijpbeenderen.166 Gebitselementen, waarmee aan de hand 

van de doorbraak, wisseling en slijtage informatie over de 

slachtleeftijd kan worden verkregen, zijn in deze assem-

blage niet voorhanden. 

De maten van zoogdierelementen zijn genomen volgens 

de methode van Von den Driesch.167 De grootste lengte-

maten zijn gebruikt om de schofthoogte te berekenen.168 

Aan een aantal skeletelementen van specifieke vissoorten 

zijn maten genomen. Voor deze elementen zijn door 

verschillende auteurs regressieformules opgesteld.169 

Deze formules maken het mogelijk om met behulp van 

maten die worden genomen aan een skeletelement de 

totale lengte van de vis te berekenen. 

Informatie met betrekking tot de aangetroffen skelete-

lementen, de leeftijd van de dieren en de maten zijn in 

bijlagen 6.1 tot en met 6.7 vermeld. 

6.3 Resultaten

In totaal zijn 459 dierlijke resten van zoogdieren, vogels, 

vis, schelpdieren en amfibieën met een totaal gewicht 

van bijna 1,4 kg onderzocht (tabel 6.1). Door tijdens de 

analyse de fragmenten te passen zijn betere resultaten 

te behalen bij de determinatie. Het aantal resten neemt 

zoogdier vogel vis schelpdier totaal
structuur n n n n n n
beerput 1 65 29 124 10 16 244
beerput 2 18 2 94 114
beerput 3 52 3 55
beerput 4 laag onderin put 1 5 6
askuil,  hoort bij cel - 19 19
kuil 2 2
totaal resten 138 50 226 10 16 440
totaal fragmenten 156 51 226 10 16 459

1.387,3

amfibie

totaal gewicht

Tabel 6.1 Overzicht van de dierlijke resten per structuur, n = aantal resten.
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daardoor echter af omdat passende fragmenten als één 

zijn geteld. Op deze wijze zijn 440 stuks overgebleven. De 

meeste botresten komen uit de Beerputten 1 (55%) en 2 

(26%). In Beerput 3 is ondermeer een skelet van een hond 

aangetroffen. De overige structuren bevatten slechts een 

kleine hoeveelheid resten.

Beerput 1 (S40)

De helft van de dierlijke resten in Beerput 1 bestaat uit 

vis (51%, tabel 2). Daarnaast zijn resten van zoogdieren 

(26,5%), vogels (12%), schelpdieren (6,5%) en amfibieën 

(4%) aanwezig.

Het botmateriaal is goed geconserveerd.170 Bijna de helft 

van de resten is met de hand verzameld (48,7%). De 

overige resten komen van zeven met maaswijdtes van 4 

mm (15,6%) en 2 mm (35,7%). 

Uit tabel 6.2 komt duidelijk naar voren dat het overgrote 

deel van de visresten op de 2 mm zeef is aangetroffen. De 

vissen met kleine skeletelementen zoals paling zijn welis-

waar deels ook met de hand verzameld of aangetroffen op 

de 4 mm zeef, maar hun aanwezigheid komt het sterkst 

naar voren op de 2 mm zeef. Om een volledig beeld van 

de visconsumptie te krijgen zijn de resten van de 2 mm 

zeef derhalve onmisbaar. 

Een klein deel (28%) van de zoogdierresten (n=65) 

vertegenwoordigt slechts 10% of minder van het oorspron-

kelijke botvolume en dit geeft aan dat het botmateriaal 

weinig is gefragmenteerd. Bij de zoogdieren is 56,9% op 

soort gebracht, 40% naar diergrootte ingedeeld en bestaat 

3,1% uit botsplinters. 

De zoogdierresten zijn afkomstig van de gebruikelijke 

consumptiesoorten rund, schaap/geit en varken. 

Daarnaast is een huisdier, de kat, aanwezig en zijn resten 

van de gewone zeehond aangetroffen. De woelmuis is 

als ongedierte aan te merken en van dit dier zijn drie 

onderkaakjes aangetroffen. De precieze woelmuissoort is 

niet te bepalen. De botjes die zijn ingedeeld in de groep 

insecteneters/knaagdieren bestaan uit pijpbeentjes die 

mogelijk ook van woelmuizen afkomstig zijn. 

Rund is met de meeste resten vertegenwoordigd. Van 

deze diersoort zijn vooral elementen uit de voet aan-

wezig evenals een bekkenfragment. De voetelementen, 

bestaande uit middenhands- en voetsbeenderen, zijn 

bijna allemaal in de lengte gespleten en enkele botten zijn 

daarbij ook nog dwars doorgehakt. Ook op het bekken-

fragment is een hakspoor zichtbaar. De assemblage heeft 

slechts drie leeftijdsbepalingen opgeleverd. Een van de 

botten is van een rund dat is geslacht voordat het 2,5 jaar 

oud was. Twee andere botten zijn van dieren die ouder 

zijn geworden dan twee jaar. 

De resten van schaap/geit zijn afkomstig uit de achter-

poot en de voet. Uit de leeftijdsbepalingen is op te maken 

dat een lammetje is geslacht voordat het vijf maanden 

oud was, maar er zijn ook oudere dieren ( >2,5 jaar) 

onder het mes gekomen. Met behulp van een compleet 

middenhands- en middenvoetsbeen zijn schofthoogtes 

berekend van resp. 59 en 60 cm.171 Varken is door slechts 

vier resten uit de achterpoot vertegenwoordigd. Een van 

de dieren is geslacht voordat het 3,5 jaar oud was. Op de 

Dierklasse Diersoort
zoogdier Bos taurus

Ovis aries / Capra hircus
Sus domesticus
Phoca vitulina
Felis catus
microtidae
insectivora / rodentia
large mammal(indet.)
medium mammal (indet.)
mammal, indet.

vogel Gallus gallus domesticus
Columba  sp.
Corvus frugilegus
aves, indet.

vis Clupea harengus
Gadus morhua
Gadidae
Scomer scombrus
Pleuronectidae
Anguilla anguilla
Cyprinidae
Esox lucius
Perca fluviatilis
pisces, indet.

schelpdier Mytilus edulis
Spisula sp.

amfibie anura
ranidae

totaal

hand-
verzameld 4 mm 2 mm

n n n n g Nederlandse naam
17 19 710,1 Rund
10 10 119,6 Schaap / Geit
4 4 20,0 Varken
3 3 4,4 Gewone zeehond
1 1 Kat

3 3 woelmuis
4 2 5 11 insecteneters / knaagdieren

3 3 12,1 groot zoogdier
9 9 27,3 middelgroot zoogdier

2 2 0,6 zoogdier, niet te determineren

totaal

maaswijdte

2

6
7
2
2
2
3

11

4
2 Paling
2 1 karperachtigen

10 Snoek
Baars

4 13 33 50 onbekend
10 10 Mossel
6 6 strandschelp

7 7 kikvors / pad
3 3 kikvors

119 38 87 244 894,1

6 Kip
5 2 14 duif
1 3 Roek
1 3 6 vogel, niet te determineren

2 4 Haring
3 Kabeljauw

11 kabeljauwachtigen
1 1 Makreel

4 scholachtigen
31 33

3
2 12

2 1 3

Tabel 6.2 Beerput 1: het spectrum, n= aantal resten, g = gewicht in grammen.
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resten van schaap/geit en varken zijn geen slachtsporen 

zichtbaar. 

De aanwezigheid van de gewone zeehond is bijzonder 

te noemen. Zo vaak worden resten van dit dier niet 

aangetroffen in beerputten, hoewel tijdens een eerder 

onderzoek ook resten (spaakbeen, scheenbeen) van dit 

dier zijn gevonden.172 Het gaat in de onderhavige assem-

blage om een middenvoetsbeen en twee teenkoten. Bij 

de aanleg van een vlak is nog een tweede middenvoets-

been gevonden. Aannemende dat al deze onvolgroeide 

botten van dezelfde zeehond afkomstig zijn, is het dier 

gestorven voordat het vijf jaar oud was. Op een van de 

middenvoetsbenen zijn aan beide uiteinden haksporen in 

de lengterichting zichtbaar. 

De kat is vertegenwoordigd door een onvolgroeid bek-

kenfragment. Het jonge dier is al in het eerste levensjaar 

aan zijn einde gekomen.

De vogelresten zijn afkomstig van duif, kip en roek. Het 

onderscheiden van wilde en tamme duiven is lastig. Er 

bestaan metrische verschillen tussen de verschillende 

wilde soorten (holenduif of houtduif). De tamme duif 

komt in allerlei formaten voor.173 Het is daardoor niet met 

zekerheid te zeggen of de duivenbotten uit deze assem-

blage, die kleiner zijn dan de houtduif maar groter dan 

de holenduif, afkomstig zijn van tamme exemplaren. De 

duivenresten komen uit de romp, de vleugel en de poot. 

De resten van de kip zijn afkomstig uit de vleugel en de 

poot. Een ellepijp van kip vertoont een snijspoor

De roek hoort tot de kraaiachtigen en van deze vogel 

zijn elementen uit de vleugel en de poot gevonden. Er 

zijn geen snijsporen zichtbaar op de botten van deze 

vogelsoort. 

De visresten zijn vooral afkomstig van zoetwatervis, hoe-

wel de vissoort die met de meeste resten is vertegenwoor-

digd, de paling, eigenlijk een katadrome vis is. Dit houdt 

in dat deze soort voor de paai naar het zoute water trekt. 

De paling wordt echter alleen maar in het zoete tot licht 

brakke water gevangen waardoor de soort visserijkundig 

tot de zoetwatervis wordt gerekend. Aan tien romp-

wervels van paling zijn metingen verricht. Een van de 

wervels levert een vislengte van zeker 80 cm op terwijl 

de andere wervels afkomstig zijn van palingen met een 

lengte van 25 tot ongeveer 42 cm. De meeste paling 

was derhalve niet groot van stuk, op één exemplaar na. 

Behalve paling zijn ook resten van de roofvissen snoek 

en baars aangetroffen.

De zeevis bestaat uit kabeljauwachtigen, zoals de 

kabeljauw zelf, maar ook haring en scholachtigen 

(platvis) zijn aanwezig. Daarnaast is er één element 

aangetroffen dat mogelijk van een makreel afkomstig 

is. De resten van kabeljauw zijn zeer groot van stuk, 

maar het is niet mogelijk om de lengte van deze vissen 

te reconstrueren. Op de visresten uit deze beerput zijn 

geen hak-, snij of brandsporen aangetroffen.

De schelpdieren zijn vertegenwoordigd door mosselen 

en strandschelpen. Deze schelpdieren uit de zee horen 

tot de eetbare soorten. 

In de beerput zijn ook resten van kikkers of padden 

aangetroffen. Het onderscheid tussen deze amfibiefa-

milies is niet altijd makkelijk te maken, maar enkele 

resten zijn in ieder geval van kikkers afkomstig. Om 

welke soort kikker het precies gaat is niet duidelijk. 

Beerput 2 (S36)

In Beerput 2 zijn vooral visresten (82,4%) aanwezig, 

gevolgd door zoogdier (15,8%) en vogel (1,8%, tabel 

6.3). Andere dierklassen zoals schelpdieren of amfi-

bieën ontbreken in deze put (BP2). De meeste resten 

zijn aangetroffen op de zeef met een maaswijdte van 2 

mm (68,4%). Op de zeef met een maaswijdte van 4 mm 

is 11,4% van de visresten aangetroffen en 20,2% is met 

de hand verzameld. 

Bij de zoogdierresten zijn rund en ongedierte zoals mol 

en woelmuis aangetroffen. De runderresten bestaan uit 

fragmenten van een wervel en een scheenbeen. Op het 

scheenbeen zijn haksporen zichtbaar. Waarschijnlijk 

totaal

4 mm 2 mm

n n n n g Nederlandse naam

totaal

23 13 78 114 286,6

hand-
verzameld

maaswijdte

Dierklasse Diersoort

2 2 248,2 Rundzoogdier Bos taurus
1 1 MolTalpa europaea
1 1 woelmuismicrotidae

1 10 11 insecteneters/knaagdiereninsectivora/rodentia
3 3 38,4 groot zoogdierlarge mammal (indet.)

1 1 zangvogelvogel passeriformes
1 1 vogel, niet te determinerenaves indet.

18 18 Haringvis Clupea harengus
1 1 WijtingMerlangius merlangus 

4 14 18 PalingAnguilla anguilla
1 1 BrasemAbramis brama

3 3 karperachtigenCyprinidae
1 4 5 SnoekEsox lucuis

2 2 BaarsPerca fluviatilis
4 42 46 onbekendpisces indet.

Tabel 6.3 Beerput 2: het spectrum, n= aantal resten, g = gewicht in grammen.
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zijn de botresten van groot zoogdier (ribfragmenten en 

een verbrand pijpbeenfragment) ook afkomstig van rund. 

Van de mol is een opperarmbeentje aanwezig en de 

woelmuis is vertegenwoordigd door een onderkaak. De 

wervels en pijpbeentjes, die zijn ingedeeld bij insecten-

eters/knaagdieren, kunnen eveneens van deze soorten 

afkomstig zijn. 

Vogel is alleen gerepresenteerd door een vleugelelement 

van een zangvogel. Het is niet duidelijk om welke soort 

het precies gaat, maar het botje is kleiner dan bijvoor-

beeld dat van een spreeuw of koperwiek. 

In Beerput 2 is meer zoetwatervis dan zeevis aangetrof-

fen. Op één element van wijting na zijn alle zeevisresten 

afkomstig van haring. Een staartwervel van de haring is 

wit gecalcineerd door verbranding.

Bij de zoetwatervissen zijn veel resten van paling aanwe-

zig. Daarnaast zijn er resten aangetroffen van karperach-

tigen waaronder brasem, en daarnaast snoek en baars. 

Eén rompwervel van een paling is gemeten en laat zien 

dat de vis een lengte van ongeveer 44 cm heeft gehad. 

Een dentale (element uit de onderkaak) van snoek is van 

een vis met een lengte van 35 cm. Aangezien snoeken 

lengtes van 1 tot 1,5 m kunnen bereiken, is dit een klein 

exemplaar.174

Beerput 3 (S44)

De zoogdierresten uit deze beerput (BP3) zijn afkomstig 

van de huisdieren hond en kat (tabel 6.4). Een skelet van 

een hond is door 48 skeletelementen vertegenwoordigd. 

De elementen komen uit de kop, de romp, de linker- en 

rechter voorpoten en (voor)voeten, en het bovenste deel 

van de rechter achterpoot. Het onderste deel van de 

rechter achterpoot, de complete linker achterpoot en de 

(achter)voeten ontbreken. Het dier was volgroeid, maar 

het is niet duidelijk op welke leeftijd de hond precies 

is doodgegaan. Met behulp van drie complete botten 

(een spaakbeen, een dijbeen en een scheenbeen) is een 

schofthoogte van 38-39 cm berekend. Deze schofthoogte 

is vergelijkbaar met dat van een recent hondenras zoals 

kooikerhondjes, schnauzers, pinchers, etc. 

Van de kat zijn botelementen uit de voor- en achterpoot 

aanwezig. Alle resten zijn mogelijk afkomstig van één 

jong dier dat de leeftijd van 1 jaar niet heeft bereikt. 

Op de botten van hond en kat zijn geen slachtsporen of 

sporen van verbranding of vraat zichtbaar.

De visresten bestaan uit drie fragmenten van huidplaten 

van steur. De fragmenten hebben een oppervlakte van 2 

cm2, 3 cm2 en 8 cm2. De steur is een anadrome vis die het 

Dierklasse Diersoort n n-as Nederlandse naam
zoogdier Canis familiaris 48 1 Hond

Felis catus 4 4 Kat
vis Acipenser sturio 3 3 Steur
totaal 55 8

handverzameld

Tabel 6.4 Beerput 3: het spectrum, n= aantal resten, n-as 
aantal resten, waarbij het aantal resten van het skelet als één is 
geteld.

hele jaar in zee verblijft om in het voorjaar de rivieren op 

te trekken voor de voortplanting.175 Daar wordt de steur 

gevangen. Het is een beenvis die het vermogen om zijn 

skeletelementen van kraakbeen om te zetten in been lang-

zaam is verloren. Alleen de huidplaten, die in rijen over de 

rug en flanken lopen, en elementen uit de kop verbenen 

nog wanneer de vis volwassen is. Het is dus zeker dat de 

resten afkomstig zijn van een volwassen steur. De steur 

is te beschouwen als een luxeproduct.176 Op één van de 

huidplaten is een snijspoor aangetroffen wat er op wijst 

dat men de vis in stukken heeft gehakt.

Beerput 4 (S52)

In deze beerput (BP4) is een onvolgroeid scheenbeen van 

een kat aangetroffen (tabel 6.5). 

Daarnaast zijn vijf visresten aanwezig, afkomstig van ka-

beljauw en snoek. De kabeljauwresten komen uit de kop 

en zijn groot van stuk. Bij een van de twee rompwervels 

van snoek is het articulatievlak afgehakt. 

Dierklasse Diersoort n Nederlandse naam
zoogdier Felis catus 1 Kat
vis Gadus morhua 2 Kabeljauw

Esox lucius 3 Snoek
totaal 6

hand-
verzameld

Tabel 6.5 Beerput 4: het spectrum, n= aantal resten.

Overige sporen

Behalve in beerputten is ook dierlijk bot in andere sporen, 

zoals een kuil (sleuf 5, S69) en een askuil (sleuf 3, S3), 

aangetroffen (tabel 6.6).

In een askuil, die behoort bij een kloostercel, zijn alleen 

(onverbrande) vogelresten aanwezig. Het gaat om resten 

van gans en kip. De resten van gans komen uit de vleugel. 

Het is niet mogelijk vast te stellen of deze fragmenten 

afkomstig zijn van grauwe of tamme ganzen want er zijn 

slechts geringe morfologische verschillen tussen deze 

ganzensoorten en de afmetingen van de botten kunnen 

tussen de soorten onderling overlappen. Op een ellepijp-

fragment is een snijspoor zichtbaar. 

Bij de kippenbotten zijn alle lichaamsdelen, dat wil zeg-

gen de kop, de romp, de vleugel en de poot van meerdere 

vogels vertegenwoordigd. Op deze resten zijn geen 

snijsporen zichtbaar. 

De resten in de kuil bestaan uit een fragment van een 

schouderblad van rund en een middenhandsbeen van een 

schaap/geit. 

6.4 Discussie

De dierlijke resten, die in de beerputten en in de overige 

structuren zijn weggegooid, kunnen afval vertegenwoor-

digen dat is ontstaan tijdens verschillende activiteiten. 

Het kan gaan om consumptieafval, ambachtelijke afval 

of weggegooide kadavers.177 Consumptieafval kan verder 

worden onderverdeeld in slacht-, keuken- of tafelafval. 
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Dierklasse Diersoort n g n g Nederlandse naam
zoogdier Bos taurus 1 138,1 Rund

Ovis aries / Capra hircus 1 29,6 Schaap / Geit
Phoca vitulina Gewone zeehond
medium mammal (indet.) middelgroot zoogdier

vogel Aser anser/domesticus 10 Grauwe/tamme gans
Gallus gallus domesticus 9 Kip

totaal 19 2 167,7

Askuil Kuil 

Tabel 6.6 Overige sporen: het spectrum, n= aantal resten, g = gewicht in grammen.

Hier wordt onder slachtafval die botresten verstaan die 

weinig vlees bevatten en achterblijven op de plek waar 

het dier is geslacht of waar het slachtafval is weggegooid. 

Het keukenafval heeft betrekking op het bereiden van het 

voedsel en het tafelafval is wat overblijft na de maaltijd. 

Met deze indeling in het achterhoofd worden de dierlijke 

resten besproken.

 

De botresten uit de vleesrijke delen van de achterpoten 

van de consumptiesoorten rund, schaap/geit en varken 

zijn tot de tafelresten te rekenen. Dit geldt ook voor de 

botten van gevogelte zoals kip, gans en duif en voor 

de schelpdieren (mossel en strandschelp). De meeste 

tafelresten bestaan uit vissenbotten. Er zijn vooral 

zoetwatersoorten zoals paling, snoek, baars, brasem, 

steur en karperachtigen gegeten, maar ook zeevissen 

zoals kabeljauw, wijting, haring, (mogelijk) makreel en 

platvis. Het is trouwens niet verwonderlijk dat vooral vis is 

gegeten in het klooster, gezien de religieuze voorschrif-

ten met betrekking tot onthouding waarbij het eten van 

vlees niet is toegestaan. Deze voorschriften of regels zijn 

enerzijds gebaseerd op de Regel van Benedictus, die het 

eten van vlees van viervoetigen verbiedt, behalve in geval 

van ziekte. De regels van de kartuizers zijn anderzijds 

gebaseerd op de wijze waarop de woestijnvaders leefden 

en zijn dus veel strenger dan de Regel van Benedictus. 

Peter de Eerbiedwaardige, abt van Cluny in de twaalfde 

eeuw beschrijft de soberheid van de kartuizers die zich 

uit in het volstrekt niet eten van vlees, in geen enkele 

omstandigheid, het eten van vis wanneer het is geschon-

ken en wat ze verder dan wel eten: eieren, kaas, gekookte 

groenten, water en brood.178

Vis mag dus wel worden gegeten en diverse middeleeuwse 

theologen hebben uitgelegd waarom vis wel een geschikt 

voedingsmiddel was voor de vastentijd van de gewone 

man: vis is koudbloedig en bevordert daarom de contem-

platie die nodig is in de vasten, vis is een sober en niet 

vet voedingsmiddel en van vissen werd verondersteld dat 

ze zich ongeslachtelijke voortplanten.179 Mogelijk liggen 

dergelijke redenen ook ten grondslag aan het eten van vis 

door de sobere Kartuizer monniken.

Het begrip vis of de groep ‘dieren die in het water leven’ 

werd overigens vrij ruim geïnterpreteerd. Verhalen dat 

ook de staart van de bever of pasgeboren konijnen eron-

der vielen zijn bekend.180 Of dit allemaal waar is, valt nog 

te bezien, maar het is wel duidelijk dat de zeehond vroe-

ger tot de vissen werd gerekend. Hildegard von Bingen 

raadt het eten van zeehondenvlees (met uitzondering van 

de lever en de longen) niet aan omdat het dier af en toe 

onrein vlees en het vlees van verdronken mensen eet.181 

Volgens Adriaen Coenen, een Scheveningse vishandelaar 

en afslager, heeft hij diverse zeehonden naar Belgische 

steden gestuurd waar er vooral in de vastentijd vraag naar 

was.182 

Voor de in de lengte gespleten middenhands- en-voets-

benen (metapoden) van rund is het minder duidelijk om 

welke type afval het gaat. Aan deze botten zit weinig vlees 

en tegenwoordig worden ze tot het slachtafval gerekend. 

De mogelijkheid bestaat dat de gekliefde metapoden zijn 

opengehakt om bij het voedzame merg te komen. Het 

lijkt echter niet zo waarschijnlijk dat in een beerput van 

een Kartuizer monnik slacht- of keukenafval aanwezig 

is. Tenslotte kreeg de monnik zijn voedsel aangeleverd 

vanuit de keuken. Hoogstwaarschijnlijk zijn deze resten 

afkomstig van beenbewerking. Metapoden vormen een ge-

schikte grondstof om voorwerpen mee te maken. Tijdens 

eerder onderzoek zijn aanwijzingen gevonden voor de 

productie van kralen en knopen.183 

De beerputten bevatten ook weggeworpen kadavers 

van huisdieren (een volwassen hond, en jonge katten), 

roek en amfibieën. In dit verband is het bestaan van de 

blauwgrijze Chartreux of Kartuizer kat interessant, maar 

het is niet zeker of zijn oorsprong bij de Kartuizer mon-

niken ligt. Het is goed mogelijk dat dit kattenras, net als 

de monniken, de naam te danken heeft aan het gebergte 

Chartreuse. 

De katten kunnen zijn gehouden als ongedierteverdelger, 

maar daarnaast kunnen de katten en de kleine hond 

ook zijn gehouden als gezelschapsdier. Een andere 

mogelijkheid is dat de pels van de huisdieren is gebruikt, 

maar hiervoor zijn geen aanwijzingen op de botten 

aangetroffen. 

De roek is, net als de andere soorten in deze kraaien-

familie, te rekenen tot de schadelijke vogels. Ze waren 

ondermeer gehaat om de schade die ze veroorzaakten op 

de akkers, maar stonden ook bekend als aaseters. Door 

deze reputatie kwamen kraaiachtigen niet in aanmerking 

voor consumptie en werden ze verdelgd. 

De kikkers en padden zijn waarschijnlijk zelf zonder 

toedoen van de mens in de put terecht gekomen. Mogelijk 

was de put te diep en konden ze er niet meer uitkomen of 

zijn ze ter plekke doodgevroren.
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Behalve dat de tafelresten laten zien welke diersoorten 

zijn gegeten, geven ze ook andere informatie prijs over de 

leefwijze van de monniken. Zo is er niet alleen rundvlees, 

het vlees van schapen of geiten en varkensvlees gegeten, 

maar stond er niet alledaags gevogelte op tafel, zoals 

duif. Het houden van tamme duiven was in de vijftiende/

zestiende eeuw aan regels gebonden en er bestonden 

diverse bepalingen voor het houden van duiven. Zo mocht 

in de provincie Gelderland iemand alleen duiven houden 

indien hij ten minste tien morgen land bezat en was zelfs 

het schieten van deze vogels slechts toegestaan aan een 

kleine groep mensen.184 Of deze regels ook in Utrecht 

golden is overigens niet bekend. Tot nu toe zijn geen 

aanwijzingen gevonden dat de Utrechtse Kartuizers duiven 

hielden op hun terrein. Wellicht vertegenwoordigen deze 

vogels geschenken van welgestelden die de monniken een 

warm hart toe droegen. Daarnaast zijn er ook onder de 

‘sobere’ vis wel degelijk luxe vissen aanwezig zoals steur 

en grote paling.185 

De aanwijzingen dat de maaltijd niet altijd sober was, zijn 

niet uniek voor dit assemblage. Het is al eerder gecon-

stateerd bij dit Utrechtse klooster en bij andere Kartuizer 

kloosters.186

Hoe verhouden deze luxe maaltijden zich echter tot 

de sobere voedingsgewoonten van de monniken en de 

voorschriften met betrekking tot het niet eten van vlees? 

Als mogelijke verklaring is geopperd dat de resten wellicht 

de tafelresten van de prior representeren. Zijn gasten 

hoefden zich tenslotte niet te houden aan de regels. De 

vraag is dan waarom het afval in diverse beerputten van 

de monniken terecht is gekomen.187 Een andere mogelijk-

heid heeft te maken met de interpretatie van het begrip 

sober. Een deel van de monniken (en van de overige leden 

van de kloostergemeenschap) komt uit vooraanstaande 

families en wellicht is de veronderstelde soberheid rijker 

dan verwacht. 

6.5 Conclusie

In de veertiende tot en met de zestiende eeuw heeft aan 

de Marnixlaan te Utrecht het kartuizerklooster Nieuwlicht 

gestaan. In vier beerputten, een kuil en een askuil zijn 

dierlijke resten gevonden die een beeld geven van de 

voeding- en leefgewoonten van de monniken. 

Ondanks dat de Kartuizer monniken geen vlees van 

viervoetigen aten is in deze structuren een scala aan 

etensresten gevonden die wijzen op het eten van het vlees 

van runderen, schapen/geiten en varken, evenals gevo-

gelte zoals kip, duif en gans. Wel zijn de meeste resten 

afkomstig van vis (en zeehond) dat wel mocht worden 

gegeten. De vis bestaat uit soorten die in het zoete water 

zijn gevangen (paling, snoek, baars, steur, brasem en 

andere karperachtigen) en vis die op zee is gevangen 

(kabeljauw, haring, makreel, wijting, scholachtigen).

Ook de veronderstelde sobere leefstijl is niet direct terug 

te vinden. De resten getuigen van het nuttigen van niet 

alledaags gevogelte zoals duif en luxe vissen zoals steur 

en grote paling. Deze tegenspraak tussen de veronder-

stelde leefgewoonten van de Kartuizer monniken en het 

terug gevonden voedselafval is eerder vastgesteld tijdens 

archeozoölogisch onderzoek van het klooster Nieuwlicht, 

maar ook van andere kartuizerkloosters. Wellicht moet het 

begrip sober relatief worden beschouwd.

In de structuren is niet alleen tafelafval, maar ook ander 

afval aanwezig. Hieruit is naar voren gekomen dat som-

mige monniken zich bezig hielden met botbewerking. 

Honden en katten zijn mogelijk gehouden voor seculiere 

taken zoals het bewaken van het terrein en het bestrijden 

van ongedierte. Ook het gebruik van de pelzen van deze 

huisdieren is niet uit te sluiten. Of de roek is bejaagd 

als schadelijk gevogelte komt uit de botresten niet naar 

voren. 
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7 Dendrochronologisch onderzoek 
van drie middeleeuwse tonputten

 (S. van Daalen)

7.1 Inleiding

In opdracht van gemeente Utrecht zijn drie tonputten van 

de opgraving Klokkenveld te Utrecht dendrochronologisch 

onderzocht (tabel 7.1). Voor iedere tonput zijn meerdere 

duigen aangeleverd waaruit per tonput drie duigen voor 

onderzoek geselecteerd zijn. Hierbij waren het

aantal jaarringen en aanwezigheid van spinthout de 

belangrijkste selectiecriteria. Van alle duigen is met het 

blote oog vastgesteld dat het om eikenhout (Quercus sp.) 

ging. Het onderzoek vond plaats in december 2012 op 

het laboratorium van Van Daalen Dendrochronologie te 

Deventer.

7.2 Onderzoek

De monsters zijn volgens standaard dendrochronologi-

sche methodes geprepareerd188 en de jaarringbreedtes 

zijn ingemeten met een daartoe ingerichte meetopstel-

ling.189 Bij het inmeten is gelet op het aantal jaarringen en 

de aanwezigheid van spinthout of wankant190

(zie tabel 7.1).

De metingen zijn met behulp van dendrochronologische 

software191 met elkaar vergeleken. Voor iedere positie 

tussen de metingen zijn twee parameters berekend; de 

Student t-waarde en de Gleichläufigkeit (GLK).192 Aan de 

hand van onderlinge dateringen zijn metingen tot één 

boom gerekend indien de gelijkenis bijzonder sterk is, 

en anders gebruikt om een middelcurve samen te stellen. 

Individuele metingen en middelcurven zijn vervolgens 

op dezelfde wijze vergeleken met lokale en regionale 

referentiecurven.

7.3 Resultaten

Voor vondstnummer 60 (WP2) kunnen metingen 001 en 

002 onderling gedateerd worden. Deze gelijkenis is echter 

niet bijzonder sterk. Daarnaast voegt het opstellen van 

een middelcurve weinig aan het onderzoek toe aangezien 

beide metingen uitstekend op eigen kracht dateren met

de Noordwest-Europese dataset (tabel 7.2). Meting 003 

dateert in dezelfde periode, maar met de Poolse en 

Baltische dataset (tabel 7.3). De duigen van vondstnum-

mer 74 (WP4) en 80 (WP1) konden allemaal onderling 

gedateerd worden. Bij het maken van een middelcurve 

van de metingen voor beide vondstnummers bleek 

meting 009 slecht binnen de groep te passen, waarna 

deze meting uit de groep verwijderd is. De resulterende 

vondstnr.
60

60
60

80

80
80

74

74
74

12.019.001

12.019.003
12.019.002

12.019.004

12.019.006
12.019.005

12.019.007

12.019.009
12.019.008

meting houtsoort
eik

eik
eik

eik

eik
eik

eik

eik
eik

n n(s) wankant
190

168
175

82

84
80

134

98
94

3

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

Tabel 7.1 Overzicht van de meetgegevens. n: aantal ringen. n(s): 
aantal spinthoutringen.

Tabel 7.2 Overzicht van de resultaten. De onderstreepte 
synchronisaties zijn in bijlage 7.2 grafisch weergegeven.

Tabel 7.3 Overzicht van de resultaten. De onderstreepte 
synchronisatie is in bijlage 7.2 grafisch weergegeven.

referentie (t-waarde/GLK)
meting datering DECENT01 NLBOUW01 NL411.3.40
12.019.001
12.019.002

1384
1372

9,24/68,7
8,65/63,4

8,51/68,2
8,40/64,0

6,60/66,1
6,86/62,6

referentie (t-waarde/GLK)

meting datering BALTIC2 PLOPO01 BALTIC1
12.019.003 1375 6,69/73,5 5,98/64,0 5,19/64,6

middelcurve is samen met de individuele metingen met 

referentiecurven vergeleken. Dit leverde voor de mid-

delcurve goede resultaten op, alhoewel de individuele 

metingen op hun best slechts zwakke resultaten voor de 

corresponderende posities opleverden. Met de datering 

van de middelcurve was ook meting 009 gedateerd. Deze 

maakte geen deel uit van de middelcurve, maar de relatie 

tot de middelcurve is wel vastgesteld en daarmee dus ook

de datering (tabel 7.4).

Interpretatie

Bij meting 001 bestaan de laatste drie jaarringen uit 

spinthout. Op basis hiervan kon middels OxCal193 

berekend worden dat het kapinterval rond 1397 ligt, met 

een 95% betrouwbaarheidsinterval tussen 1387 en 1411. 

De andere dateringen voor vondstnummer 60 spreken dit 

niet tegen, waardoor aangenomen mag worden dat dit 

kapinterval maatgevend is voor de tonput. Voor andere 

referentie (t-waarde/GLK)

meting datering FRAN029 0526011M
12.019.004* 1477 - -
12.019.005* 1494 4,47/63,1 -
12.019.006* 1375 4,57/68,5 -
12.019.007* 1484 - -
12.019.008* 1473 - -
12.019.009 1483 - -
12.019.middelcurve 1469 5,29/62,9 5,19/63,5

Tabel 7.4. Overzicht van de resultaten. De onderstreepte 
synchronisaties zijn in bijlage 7.2 grafisch weergegeven.  
* Opgenomen in middelcurve.



112 

meting datering interval soort datering
12.019.001 1384 1397 (1384-1411) interval
12.019.002 1372 na 1378 tpq
12.019.003 1375 na 1381 tpq
12.019.004 1477 na 1483 tpq
12.019.005 1494 na 1500 tpq
12.019.006 1484 na 1490 tpq

1473 na 1479 tpq

60
60
60
74
74
74
80

vondstnr.

80
80

12.019.007
12.019.008
12.019.009

1483
1469 na 1475

na 1489 tpq
tpq

Tabel 7.5 Interpretatie van de dateringen; tpq: terminus post quem, 
ondergrens geschat door bijtelling van het mininum aantal verwachte 
spinhtoutringen (6 stuks). Interval: mediaan (95% betrouwbaarheidsinterval) 
geschat aan de hand van spinthoutstatistieken.

referentiecurve begin-eind herkomst inhoud auteur
Eik Hollstein 1980

427-1752 Geïmporteerd en lokaal eiken, aangetroffen in Nederland Eik Jansma 1995
1127-1549 Binnenstad van Breda, geïmporteerd eiken Van Daalen, niet gepubliceerdEik
1156-1597 Paneelschilderijen op geïmporteerd “Baltisch” eiken Eik Hillam, Tyers 1995
1257-1615 Paneelschilderijen op geïmporteerd “Baltisch” eiken Eik Hillam, Tyers 1995
1000-1985 Polen, Oost-Pommeren Eik Wazny 1990

Frankrijk, Bourgogne681-1991 Eik
Eik

Lambert er al, via IRTDB
1274-1979 Frankrijk, Loire-vallei Pilcher 1987

DECENT01

PLOPO01
BALTIC2
BALTIC1
NL411.3.40
NLBOUW02

0526011M
FRAN029

-690-1975 West- en Midden-Duitsland

Tabel 7.6 Overzicht van de gebruikte kalenders.

Afb. 7.1 Geografische weergave van de synchronisatieresultaten. Kaartmateriaal: Google Maps, © 2012 GIS Innovatsia, DATA+, 
GeoBasis-DE/BKG, © 2009 Google.
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twee tonputten kan alleen de ondergrens van het kapinter-

val geschat worden door bijtelling van het minimale aantal 

ontbrekende spinthoutringen. De einddateringen van de

duigen liggen niet ver uit elkaar dus hier mag veronder-

steld worden dat het om homogene groepen gaat waarbij 

dat de meest recente datering het dichtst bij het kapjaar 

ligt (tabel 7.5).

De herkomst van het hout kan in verschillende delen 

van Europa geplaatst worden. De in tabel 7.2 t/m 7.4 

genoemde referentiecurve leveren goede resultaten, maar 

weinig informatie over de herkomst (tabel 7.6).

Om een beter beeld van de herkomst van het materiaal 

te krijgen zijn de metingen eveneens vergeleken met 

lokale referentiecurven die een kleiner herkomstgebied 

weergeven. De resultaten hiervan zijn op een kaart geplot 

(afb. 7.1).

Voor vondstnummer 60 komt voor de metingen 001 en 

002 een West-Duitse of Oost-Belgische herkomst naar 

voren. Voor meting 003 moet de herkomst in of ten 

oosten van Polen gezocht worden. Er treden veel zwakke 

herhalingen op met Poolse lokale referentiecurven, 

maar de beste resultaten zijn afkomstig van regionale 

referentiecurven, hetgeen doet vermoeden dat het exacte 

herkomstgebied niet vertegenwoordigd is.

Voor de vondstnummers 74 en 80 is alleen de mid-

delcurve gebruikt, aangezien de individuele metingen 

nauwelijks resultaten geven. Het herkomstgebied bevindt 

zich vermoedelijk in het noorden van Frankrijk. Dit is de 

zuidzijde van het gebied dat door referentiemateriaal 

van de auteur bestreken wordt; de referentiecurven voor 

dit gebied zijn niet talrijk waardoor meer dan een grove 

indicatie niet mogelijk is.
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De sporen van het klooster Nieuwlicht

In 2011 is een archeologisch onderzoek uitgevoerd ter 

plaatse van het zogenoemde Klokkenveld ter hoogte van 

de rotonde op de Marnixlaan/Van Hoornekade in Utrecht. 

De vindplaats bevindt zich aan de rand van de stroomrug 

van de Vecht, tussen een verlande bocht en het gegraven 

deel van de Vecht (1338). Dit gebied was vermoedelijk 

vanaf de vroege Middeleeuwen hoofdzakelijk in gebruik 

als landbouwgrond. Deze situatie heeft bestaan tot het 

begin van de twintigste eeuw, toen de stad Utrecht uitge-

breid werd met de nieuwe wijken Ondiep en Zuilen. Uit 

het fysisch-geografisch onderzoek blijkt dat het klooster-

terrein grotendeels op een oeverwal van de Vecht ligt. De 

westelijke gracht is ingegraven in een kronkelwaardgeul 

van de rivier. De restgeul van de Vecht zelf ligt ruim 60 

m westelijker. Deze begon in de dertiende of veertiende 

eeuw te verlanden, vermoedelijk voordat de Nye Vecht is 

gegraven. Het noordoostelijke deel van het kloosterterrein 

ligt op (oever- op) komafzettingen en de sloten waterden 

af op de Nye Vecht.

De bij het onderzoek MRL-5 aangetroffen sporen zijn op 

een enkele uitzondering na toe te wijzen aan het kartui-

zerklooster Nieuwlicht dat in 1391 werd gesticht en in of 

kort na 1580 werd gesloopt.

De resten bestaan uit uitbraaksporen, die van enkele cen-

timeters tot enkele decimeters in diepte variëren. Verder 

is ook solide muurwerk aangetroffen. Hieruit kan worden 

geconcludeerd dat het klooster weliswaar met de grond is 

gelijk gemaakt, maar dat het niet volledig van de aard-

bodem verdwenen is. Tijdens het onderzoek moest ook 

nu weer geconstateerd worden dat de resten sterk zijn 

aangetast door latere graafwerkzaamheden. Sporen die 

duidelijk tot een andere periode horen zijn ditmaal niet 

gevonden, behalve de noord-zuid georiënteerde greppel.

Bij de eerdere archeologische onderzoeken en waarne-

mingen werden de kerk, de kleine pandhof, de zuidelijk, 

westelijk en noordelijk gelegen gangen van de grote pand-

hof, resten van zeven à acht kluizen, zeven beerputten, 

vijf waterputten, een groot deel van het watersysteem, en 

een bijgebouw ontdekt, evenals de menselijke resten van 

94 individuen.

Bij het onderzoek op het Klokkenveld (MRL-5) is nu het 

einde van de zuidelijk gelegen gang aangetroffen en is 

de ligging van de oostelijk gelegen gang bepaald. In de 

zuidelijk gelegen pandhofgang bevonden zich graven 

van overledenen. Bij het onderzoek is tevens een groot 

deel van een plattegrond van een kluis gedocumenteerd, 

evenals vier beerputten en vier waterputten. Deze laatste 

vormen een aanwijzing voor het bestaan van nog drie 

cellen. Dit brengt het totaal aantal aangetroffen kluizen 

op elf à twaalf. Gezien de omvang van de grote pandhof 

moeten er meer zijn gebouwd, en zal er zeker geen 

sprake zijn geweest van het ‘ideale aantal’ van dertien.

De sporen bevinden zich over een groot deel van het on-

derzoeksterrein. De onderzoeksresultaten bevestigen dat 

het om een zeer omvangrijk complex gaat, dat veel groter 

blijkt te zijn dan in het verleden werd gedacht. Vrijwel 

het hele terrein binnen de grachten, dit is het zuidelijke 

perceel zoals bij Specht en de kadastrale kaart van 1832 

staat afgebeeld, met een afmeting van 245 bij 200 meter 

lijkt bebouwd te zijn geweest. Bij alle waarnemingen en 

onderzoeken is tot nu toe vastgesteld dat alle gebouwen 

op staal gefundeerd zijn, behalve het koor van de kerk 

dat een slietenfundering heeft en het bijgebouw dat uit 

vakwerk is opgetrokken.

Datering en fasering

De sporen die behoren tot het kloostercomplex zijn op 

basis van de archeologische gegevens over het algemeen 

niet heel nauwkeurig te dateren. Het aantal beschikbare 

baksteenformaten duidt op een veertiende/vijftiende-

eeuwse datering, wat overeenkomt met de historische 

gegevens over de bouwgeschiedenis. Dit wordt onder-

steund door de resultaten van het dendrochronologisch 

onderzoek.

De kwaliteit en de verspreiding van de sporen maakt het 

slechts beperkt mogelijk om een fasering of stratigrafie 

vast te stellen. De noord-zuid georiënteerde greppel is 

ouder dan de overige sporen, hoeveel ouder valt niet te 

zeggen. Verder kan op basis van het dendrochronologisch 

onderzoek vastgesteld worden dat een waterput in één 

van de tuinen is vervangen door een nieuw exemplaar.

Bij het eerdere onderzoek MRL-2 werd duidelijk dat 

de postmiddeleeuwse bijgebouwtjes van de boerderij 

stratigrafisch jonger zijn dan de resten van het middel-

eeuwse bijgebouw en de watergang ouder is dan de beide 

pandhoven (Den Hartog 2013). Wat betreft de fasering van 

het kloostercomplex kan verder niet op archeologische 

gegevens gesteund worden, maar moet gebruik worden 

gemaakt van historische gegevens. 

Uit de literatuur weten we dat het onderzoeksterrein 

tussen 1392 en 1580 vrijwel onafgebroken bewoond is 

geweest, met uitzondering van enkele relatief kortdurende 

fasen waarin de kloostergemeenschap gedwongen was 

8 Synthese en conclusies
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elders een onderkomen te zoeken. Met de bouw van het 

klooster werd in 1392 gestart. De kleine pandhof en een 

deel van de grote pandhof zijn tussen 1392 en 1394 

gebouwd. In 1396 werd begonnen met de bouw van 

de kerk, die in 1407 werd voltooid. De kluizen van de 

oostelijke vleugel zijn tussen 1400 en 1407 door Willem 

van Abcoude gebouwd. Vermoedelijk is de bouw van het 

klooster in de tweede helft van de vijftiende eeuw zo goed 

als afgerond. In 1579 werd het kloostercomplex definitief 

verlaten en in 1580 of kort erna gesloopt. Daarna werd 

het terrein, het poortgebouw en een gebouw dat opgaat 

in de boerderij ‘Chartroise’ in gebruik genomen door 

anderen. De gebouwen hebben tot op heden altijd dienst 

gedaan als bedrijfsgebouwen en woonhuis (Den Hartog 

2013).

De grote pandhof

Het vervolg van de zuidelijk gelegen pandhofgang en een 

deel van de oostelijk gelegen pandhofgang zijn bij het on-

derzoek MRL-5 gedocumenteerd. De gangen van de grote 

pandhof blijken circa 98 m lang en 2,80 m meter breed. 

Nu de ligging van alle gangen is vast komen te staan, kan 

ook de afmeting van de grote pandhof definitief worden 

bepaald. Zoals werd vermoed is de grote pandhof veel 

groter dan werd gedacht, en komt met een oppervlakte 

van circa 92 bij 91,5 meter (binnenmaat).meer overeen 

met de plattegrond van Delft (94 x 75 m), dan met die 

van Roermond (64 x 54 m). Gezien het ontbreken van 

steunberen zal het geheel niet overwelfd zijn geweest. De 

zuidelijk gelegen pandhofgang heeft ook als begraafplaats 

gediend, evenals de binnenplaats van de grote pandhof.

De kluizen

De kluizen of cellen waarin de monniken verbleven, 

bestaan uit een huisje, een beerput, en een tuin met 

waterput. Water uit deze put werd overigens voor de tuin 

gebruikt, voor drinkwater was in een waterleidingsysteem 

voorzien (Coppack 1991, 20-21; Coppack 2002, 117-128; 

Barber & Thomas 2002). Een dergelijk waterleidingsys-

teem is in de vijftiende eeuw opgetekend in de kartuis van 

Londen (Coppack 2009, 149-172). Bij het archeologisch 

onderzoek op het Klokkenveld zijn de uitbraaksporen van 

een kluis (K X) aangetroffen. Ten zuiden hiervan bevond 

zich de bijbehorende tuin met waterput (WP3), en ten 

oosten ervan de bijbehorende beerput (BP3). Ten noorden 

van kluis (K X) bevond zich de tuin met waterputten (WP-1 

en 2) van de volgende kluis (K XX) waarvan alleen de wa-

terputten en de nog aanwezige beerput (BP2) het bestaan 

verraadt. Van de derde kluis (K XXX) aan de oostelijke 

pandhofgang is alleen de beerput (BP1) aangetroffen. 

Gezien de datering en de ligging zal het gaan om drie van 

zeven cellen die door Willem van Abcoude kort na 1400 

zijn gebouwd. Ten zuiden van de grote pandhof bevinden 

zich een beerput (BP4) en een waterput (WP4) die tot een 

vierde kluis moeten hebben behoord.

De aangetroffen resten van Kluis X liggen op een perceel 

van circa 13 bij 16 m (gereconstrueerd). Een dergelijke 

afmeting is dan kleiner dan in Delft, waar zij circa 17 bij 

17 m bedraagt (Vos 1975, 21). De afmetingen van de kluis 

zelf met circa 6 bij 6,30 m (binnenmaat) zijn vergelijkbaar 

met de afmetingen die zijn vastgesteld bij kluizen in 

Delft en Roermond. De vorm van de kluis is echter wel 

afwijkend. In Delft is de afmeting van de kluizen circa 

6,5 bij 8 m. De woningen daar waren opgedeeld in twee 

ruimtes van 4 bij 6,5 m. Tussen de woning en de muur 

van het klooster lag een overdekte gang van 1,5 bij 9 m 

met aan de muur een privaat, aangebracht boven een 

veelal ronde afvalput, met een inwendige diameter van 

1,5 m (Vos 1975, 20-24).In Roermond (1376 -1783) zijn 

verschillende maten vastgesteld, zowel 7 bij 7 m als 6,5 

bij 6,5 m voor kluizen die bovendien zijn opgedeeld in 

drie vertrekken. Deze kluizen hebben ook parallel aan de 

grote pandhofgang een wandelgang, en een gang naar la-

trine (Wattenberghe 2011, 16-17, 189-193; Dukers 2012, 

41-43, 50-52). De afmetingen van een kluis van het eerste 

kartuizerklooster ‘Het Hollandse Huis’ bij Geertruidenberg 

(1336-1573) die in 1964 werden vastgelegd door Renaud 

zijn beduidend kleiner. De plattegrond toont een gang 

(0,93 bij 3,43 m) met daarnaast een beerput (doorsnede 

1,20 m). Naast de gang bevindt zich een ruimte van 3,43 

bij 4,80 m. Alles bij elkaar levert dit een benedenverdie-

ping op van 6 bij 3,5 m (Sanders 1990, 45, afb.4). 

In Engeland is het vroegste voorbeeld van de allerkleinste 

kluis aangetroffen in Witham en deze meet 5,25 m2. In 

de eveneens dertiende-eeuwse kartuis van Hinton zijn 

de cellen juist weer groter met een oppervlakte van ruim 

9 bij ruim 7,5 m intern en hebben zij ook de grootste 

tuinen (Coppack 2002, 75-76). De latere voorbeelden zijn 

kleiner, zo zijn de cellen van het klooster in Londen een 

afmeting van circa 6,4 m2 intern, en staan op een perceel 

van 14 m2. In Mountgrace zijn de afmetingen min of meer 

gelijk aan die van Londen. De cellen van Beauval met 6,1 

m2 op een perceel van 13,1 m2 en Coventry met 6,1 m2 

op een perceel van 10,8 x 13,8 m2 zijn een stukje kleiner 

(Coppack 2002, 76-88). 

Vermoedelijk ontbreken sporen bij Kluis K X. Zo zijn 

er geen sporen van een indeling, noch bijbehorende 

wandelgangen of galerijen aangetroffen. Mogelijk wijst 

het rechthoekige blok direct ten zuiden van de kluis (K-X) 

op een entree, of fundering voor een trap naar boven 

en daarmee op de aanwezigheid van een wandelgang 

of galerij. De breedte van circa 1,65 m komt namelijk 

overeen met de breedte die voor de wandelgang of galerij 

in Delft is vastgesteld ( Vos 1975, 20-24). Denkbaar was 

de gang uit hout geconstrueerd en rustte de wand op een 

bakstenen plint die geen sporen heeft nagelaten (Coppack 

2002, 73-93).

De beerputten zijn op één na, allemaal sleutelgatvormig 

en vergelijkbaar met exemplaren die bij het onderzoek 

MRL-4 en al eerder in Delft zijn aangetroffen (Hoogendijk 

2012, Vos 1975). De doorsnede is echter veel ruimer dan 
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voor Delft werd vastgesteld. De beerputten van MRL-5 

hebben een doorsnede van minimaal 2,30 tot maximaal 

3,5 m in plaats van 1,5 m die voor Delft werd vastgesteld 

(Vos 1975, 23).De beerputten zijn zelfs groter dan de 

exemplaren die bij MRL-4 werd aangetroffen, daar vari-

eerde de doorsnede van 1,90 tot 2,25 m. Ook daar werd 

een rechthoekige variant opgegraven met een afmeting 

van 1,65 x 1,45 m (Hoogendijk 2012, 62-84). De recht-

hoekige beerput BP4 van MRL-5 is met 2,80 bij 2,35 m ook 

weer groter. Grote rechthoekige beerputten zijn tot nu toe 

alleen in Roermond aangetroffen. Daar werden zij echter 

gedeeld door twee cellen (Wattenberghe 2011). 

Vondsten

Metaal

Er zijn in totaal 164 voorwerpen of fragmenten van 

voorwerpen geborgen. Het grootste deel hiervan werd 

aangetroffen bij het verwijderen van de bovenlaag en 

tijdens het aanleggen naar het eerste vlakniveau. Het 

grootse deel van de metaalvondsten is te dateren in de 

eerste helft van de twintigste eeuw en zijn te relateren aan 

militaire aanwezigheid gedurende WOII.

Uit de kloosterperiode stammen slechts enkele stukken, 

waaronder een munt, een ring, een pittentrekker, raam-

roede en strips voor glas in lood ramen, loden platen met 

gaatjes en een zegelstempel. Metalen voorwerpen hebben 

over het algemeen een langere levensduur en kunnen 

hergebruikt worden door ze om te smelten. Nog intacte 

vormen zullen meegenomen zijn toen het klooster werd 

verlaten.

De vondst van de machinaal vervaardigde loden raam-

roede in Beerput 4 (BP4) kan duiden op een ver- of nieuw-

bouw van de bijbehorende kluis (K XXXX) vanaf circa 1500. 

De loden platen loden platen met gaatjes die afkomstig 

zijn uit dezelfde beerput zijn waarschijnlijk filters van de 

waterleiding. De zegelstempel is vermoedelijk in bezit 

geweest van Henricus Bor, hij was vicaris en als auteur van 

het Necrologium aangewezen (Gumbert 1974, 15).

 

Aardewerk

In totaal zijn 613 aardewerkfragmenten gevonden, 

waarvan 562 fragmenten dateren uit de periode van het 

klooster. Vroeger materiaal is tijdens dit onderzoek niet 

aangetroffen. In totaal 269 fragmenten zijn afkomstig uit 

de vier beerputten en een waterput. 

Enkele stukken aardewerk dateren uit de periode van 

na het klooster en zijn te relateren aan bewoning na de 

kloosterperiode. Het aardewerk dat wel tot de kloosterpe-

riode gerekend kan worden bestaat op een enkel stuk na 

uit onversierd gebruiksgoed. Uitzondering is de vondst 

van een steengoed kan uit Keulen waarop een applique 

van een putti is weergegeven. Deze soberheid in het 

aardewerk sluit aan op de inhoud van de beerputten die 

aan de overzijde van het kloosterterrein werden gevonden. 

De gebruiksvormen die aangetroffen zijn bestaan uit 

kookpotten, bakpannen, pispotten, bloempotten, bekers 

en kannen. Een steeds terugkerende vorm is de bloempot 

die nu ook weer in twee putten werd aangetroffen. De da-

tering van het aardewerk valt in de vijftiende en zestiende 

eeuw, en zeventiende eeuw. 

Evenals bij de voorgaande onderzoeken is de hoeveelheid 

gevonden materiaal gering, zeker tegen het licht van de 

periode van bijna 200 jaar dat het klooster gefunctioneerd 

heeft. Het ontbreken van vondsten kan voor een groot 

deel verklaard worden uit de schade die structuren zoals 

beerputten hebben opgelopen bij de ontmanteling van het 

klooster en de grond- en graafwerkzaamheden in recenter 

tijd. Een ander deel kan verklaard worden uit het feit dat 

de monniken in eenzaamheid leefden, en er dus minder 

kans is op ongelukken met het vaatwerk. Verder is van 

belang dat voedsel bereid werd in de centrale keuken, en 

niet in de cellen. Mogelijk belandde in de kluis gebroken 

vaatwerk ook gewoon in de tuin. Tot slot kan het ontbre-

ken van vondsten, en dan met name het aardewerk erop 

duiden dat het simpelweg nooit aanwezig is geweest. 

Een belangrijk deel van de gebruiksvormen zoals bor-

den, kommen en bekers kunnen van tin gemaakt zijn, 

zoals ook blijkt uit de inventaris van Roermond uit 1783 

(Dukers 2012,197). Dit soort materiaal zal niet snel in een 

beerput verdwijnen, omdat het hergebruikt kan worden. 

Glas

Voorts zijn 137 fragmenten glas geborgen, voorna-

melijk afkomstig uit de beerputten. Enkele van deze 

glasvondsten stralen een luxe uit die, gezien het overige 

vondstmateriaal, opvallend is. Een voorbeeld hiervan 

is de leeuwenbeker. De datering van het glas valt in de 

vijftiende en zestiende eeuw.

Bouwmateriaal

In totaal 109 stuks bouwmateriaal zijn verzameld 

gedurende het onderzoek. Het gaat om bakstenen, 

vloertegels, dakleien, daktegels en kacheltegels. Bij de 

bakstenen valt op dat de formaten afwijkend zijn voor wat 

gangbaar is in deze periode. Op zich komen de formaten 

21/22 x 10/11 x 5/5,5 cm wel vaker voor in de omgeving 

van Utrecht, maar dan bij bakstenen die als losse vondst 

worden aangetroffen. Uit de oude binnenstad zijn echter 

geen gegevens bekend dat deze hier gebruikt zouden 

zijn in gebouwen. Mogelijk gaat het om een min of meer 

lokale productie en handelt het om de zogenaamde 

‘Vechtse’ baksteen, mogelijk zijn zij in een andere plaats 

geproduceerd, bijvoorbeeld Amsterdam. Ook het formaat 

23 x 11,5 x 5 cm is niet Utrechts, maar komt wel in Noord 

Holland voor.

Menselijk botmateriaal 

Het menselijk botmateriaal bestaat uit vier skeletten uit 

het eerdere onderzoek MRL-1, en zeven tot negen (resten 

van) skeletten van het onderzoek op het Klokkeveld. 
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Het betreft in totaal acht mannen, drie vrouwen, geen 

kinderen, en in twee gevallen kon de sekse niet bepaald 

worden. Van zeven individuen kon de leeftijd worden 

vastgesteld. De meeste individuen zijn tussen de 30 en 

40 overleden. De skeletten afkomstig van het onderzoek 

MRL-1 zijn allen mannen, en waren begraven op de 

begraafplaats van de grote pandhof. Vermoedelijk handelt 

het hier om monniken (afb. 8.1, 8.2). De skeletten aan-

getroffen bij het onderzoek MRL-5 zijn zowel mannen als 

vrouwen. Zij hebben in de zuidelijk gelegen pandhofgang 

hun laatste rustplaats gekregen. In dit geval zal het gaan 

om buitenstaanders, bijvoorbeeld weldoeners. 

Botanische monsters

In totaal zijn drie macroresten- en vier pollenmonsters 

onderzocht, deze zijn afkomstig uit twee beerputten die 

elk toebehoren aan een enkele kluis. Het vierde pollen-

monster is afkomstig uit een waterput. Zowel de macro-

resten als het pollen in de monsters zijn redelijk tot goed 

geconserveerd.

Het onderzoek heeft een grote variëteit aan voedings-

gewassen opgeleverd. Veel soorten waren in de betref-

fende periode algemeen in Nederland. Andere zijn 

geïmporteerde producten uit het Middellandse Zeegebied, 

West-Afrika en het Verre Oosten, zoals lange peper, para-

dijskorrel en rijst. Deze producten wijzen op een relatief 

hoge levensstandaard van (een deel van) de bewoners 

van Nieuwlicht. Dit blijkt ook uit de aanwijzingen voor het 

eten van witbrood. Op basis van archeobotanisch onder-

zoek lijkt het gebruik van relatief dure, geïmporteerde 

specerijen, kruiden en vruchten niet minder of zelfs meer 

te zijn dan bij andere kloosterorden.

Uit het onderzoek naar de waterput blijkt dat in het kloos-

ter fruit en noten werden geteeld en groenten of kruiden 

werden verbouwd. In de tuin stonden hagen van buxus en 

mogelijk ook enkele sierplanten.

Dierlijke resten

Uit vier beerputten, een kuil en een askuil zijn in totaal 

459 fragmenten van dierlijke resten verzameld. 

De meeste resten zijn afkomstig van vis (waartoe ook de 

zeehond hoort). De vis bestaat uit soorten die in het zoete 

water zijn gevangen (paling, snoek, baars, steur, brasem 

en andere karperachtigen) en vis die op zee is gevangen 

(kabeljauw, haring, makreel, wijting, scholachtigen). Ook 

werden de schelpen van mosselen aangetroffen.

In de structuren is niet alleen tafelafval, maar ook ander 

afval aanwezig. Hieruit is naar voren gekomen dat som-

mige monniken zich bezig hielden met botbewerking. 

Honden en katten zijn mogelijk gehouden voor seculiere 

taken zoals het bewaken van het terrein en het bestrijden 

van ongedierte.Ook het gebruik van de pelzen van deze 

huisdieren is niet uit te sluiten. Of de roek is bejaagd 

als schadelijk gevogelte komt uit de botresten niet naar 

voren. 

Ondanks dat de kartuizer monniken geen vlees aten is 

in de structuren een scala aan etensresten gevonden die 

wijzen op het eten van het vlees van runderen, schapen/

geiten en varken, evenals gevogelte zoals kip, duif, gans 

en zeehond.

Afb. 8.1 Afbeelding van een restant van een stenen kruis van 
een monnik van het Kartuizerklooster Nieuwlicht te Utrecht. 
Anonieme tekening uit circa 1800. Bron: Het Utrechts archief, 
catalogusnummer 37658.

Afb. 8.2 Een restant van het stenen memoriekruis van de monnik 
Daniel Taets van Amerongen, overleden 1549. Afkomstig uit de 
collectie van het Centraal museum. Bron: Medieval Memoria Online 
v1.1, memorial object ID 3888, Universiteit van Utrecht. 
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1 De naam verwijst naar een schitterend helder licht 

dat boven de plek verscheen waar later het klooster 

gebouwd werd (Van Hulzen 1986).

2 Het klooster Mariëndaal werd vóór 1245 gesticht 

als convent voor cisterciënzer nonnen. Na de 

reformatie kwam het grotendeels leeg te staan. 

In 1586 werd begonnen met de sloop (Van Hulzen 

1986, 87-88). Tegenwoordig is het voormalige 

kloosterterrein deel van de Utrechtse wijk Zuilen. 

Het complex werd in de jaren ‘50 van de vorige 

eeuw grotendeels opgegraven (Stooker en 

Temminck Groll 1993, 156-163).

 Het klooster Bethlehem werd in 1423 gebouwd voor 

zieke nonnen uit het Ceciliaklooster op de Neude. 

Het werd in 1580 gesloten en 1581 verkocht, 

waarna het werd afgebroken (Van Hulzen 1986, 47-

50). Nu is het overbouwd door de wijk Pijlsweerd. 

Een aantal straatnamen herinnert nog aan het 

klooster. In 1995 werden archeologische sporen 

van het complex op de hoek van de Stroomstraat 

en de Kruisstraat aangetroffen (Van Rooijen 

1995,101-103).

3 Utrechts Nieuwsblad (?) 22-1-1922.

4 Het in 2001 aangetroffen menselijk botmateriaal 

werd deels geborgen, maar niet verder onderzocht. 

Bij het fysisch antropologisch onderzoek naar de 

nu aangetroffen menselijke overblijfselen is het 

materiaal uit 2001 wel onderzocht en beschreven. 

5 OM-nummer: 30158

6 OM-nummer: 32723

7 Berendsen en Stouthamer 2001.

8 Törnqvist 1993: 2650 ± 80 en 2620 ± 50 BP resp. 

UtC-1900 en 1901.

9 Van der Wijk 1930.

10 De Groot 1980; De Groot en Kylstra 1981.

11 Den Hartog 2009.

12 Gra-43211, delta 13C: -27,31, opgraving Synthegra, 

mei 2008, Laan van Charteuse, X: 135.413, Y: 

457.670; Z: 0,45 – 0,55m-NAP, maaiveld: +0,9 

m+NAP, sterk kleiig (riet)veen, materiaal: zaden, 8 

Ranunculus acris/repens, 2 Ranunculus scleratus, 

2 Oeanthe aquatica, 2 Carex acuta/ngra type, 1 

Cirsium/Craduus, 1 Lycopus europaeus.

13 Hoegen 2010, 1610 ± 30 BP, GrN-43213; Den Hartog 

2010: 1640± 35 BP, Ua-36484; Jansen en Leijnse 

2005: 1557 ± 37 BP, UtC-13315.

14 Hoegen 2013.

15 Utc. nr. 14937, delta 13C: -27,4 ppm, monstername 

mei 2006, X: 135.530, Y: 457.130; Z: 0,3 – 0,4 

m-NAP, maaiveld: +1,7 m+NAP, gyttja, materiaal: 

0,640 mg zaden van Triticum dicoccon, Rumex 

acetosela, Rumex hydrolapathum, Rumex palustris, 

Stellaria media, Ranunculus scleratus (analyse: 

BIAX, W. van der Meer).

16 o.a. Berendsen 1982; De Groot 2000; Van Vliet 

2000.

17 Baksteenformaat: ? x14,5 x 5; ? x 16,5 x 6,5 cm.

18 Baksteenformaten: 29,5 x 14,5 x 6,5 cm, ? x 14,5 x 

6,5 cm.

19 Baksteenformaten: 20 x 10,5 x 4,5; 21,5 x 10,5 x 

4,5 cm.

20 Baksteenformaten: 29,5 x 14,5 x 6,5; ? x 14,5 x 6,5 

cm.

21 Baksteenformaten: 23 x 11,5 x 5, ? x 11 x 5,5 cm; 

? x 11 x 6, ? x 11 x 5,5 cm. Deze formaten zijn niet 

Utrechts, maar vermoedelijk Noordhollands blijkens 

de inventarisatie van Bitter (2002). 

22 Baksteenformaten: ? x 16 x 5,5, ? x 14 x7, ? x 14,5 x 

5,5 cm.

23 Baksteenformaten: 21 x 10,5 x 5 cm en 22 x 

10 x 5,5 cm. Deze formaten zijn niet Utrechts, 

maar vermoedelijk Noordhollands blijkens de 

inventarisatie van Bitter (2002).

24 Baksteenformaten: 22 x 10,5 x 4,5 cm en 22 x 10,5 

x 4,5 cm.

25 Baksteenformaten: 20,5 x 10 x 5 cm en 21 x 10 x 5, 

22 x 5,5 x 5 cm.

26 Baksteenformaten: 22 x 10 x 5,5 cm, 22 x 11 x 5 

cm, en 23 x 11,5 x 5 cm.

27 Baksteenformaten: 29 x 13,5 x 7 cm; 22,5 x 12 x 6 

cm.

28 Van Gelder/Hoc 120-2. 1960.

29 Hendrikse 1994, 45.

30 Galleria degli Uffizi, Florence.

31 www.geheugenvannederland.nl

32 Beekhuizen e.a. 2004, 77-79.

33 www.cartusiana.org

34 Janse 1998, 108, 177.

35 www.rijwielplaatje.nl

36 www.scoutsmuseum.nl

37 Griffioen 2012, 125.

38 Vreeken e.a 1994, 292.

39 Bartels 1999, afb. 640.

40 Ook aanwezig in de beerputten te Delft, Renaud 

1975, 47-48.

41 Bartels 1999, afb. 688 en 689.

42 Biesboer 56-57, 1997.

43 Kottman 1990, 227 en Rauws 2009, 93.

Noten
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44 Isings 2009, 58.

45 Isings 2009, 66-67.

46 Roedema 2004, 52.

47 www.kunstkanaal.net

48 Collectie Rijksmuseum /Amsterdam inv.nr. 

BK,NM-771.

49 Collectie Rijksmuseum /Amsterdam inv.nr. 

BK,NM-771.

50 Dateringen op basis van de Utrechtse 

baksteenformaten.

51 Van der Kamp 2006, 44.

52 Stenvert en Tussenbroek 2007, 92.

53 Tabel Utrechtse baksteenformaten naar 

Hundertmark 1994.

54 De Groot en Rooijen 1990, 32.

55 Nokkert 2008, 50.

56 Kipp 1990, 91.

57 Oude-de Wolf en Vrielink, 89-90.

58 Griffioen 2012, 136-137.

59 Zie Dubbe 2012.

60 Hoogendijk 2012, Afb.123 en 128.

61 Workshop of European Anthropologists 1980, 

517-549.

62 Maat/Panhuysen/Mastwijk 2002.

63 Tien morfologische kenmerken bekken: (1) diepte 

van groeve tussen de incisura ischiadica major en 

het oorvormig gewrichtsvlak darmbeen/heiligbeen 

(sulcus pre-auricularis); (2) breedte van de bocht 

tussen spina iliaca posterior en spina ischiadica; (3) 

breedte van schaamboog (arcus pubis); (4) voorste 

zijde oorvormig gewrichtsvlak darmbeen wel/niet 

in lijn met voorste zijde incisura ischiadica major 

(arc composé); (5) uiterlijk bekken in zijn geheel; (6) 

vorm gat in heupbeen tussen schaam- en zitbeen 

(foramen obturatum); (7) breedte van zitbeen (os 

ischii); (8) mate van S-vorm darmbeenkam (crista 

iliaca); (9) mate van concaviteit aan binnenzijde 

van darmbeen (fossa iliaca); (10) vorm van 

bekkeningang (apertura pelvis superior).

64 Elf morfologische kenmerken schedel: (1) 

profiel voorhoofdsvlak (glabella); (2) mate van 

boogvormige bovengrens van de oogkas (arcus 

superciliaris); (3) aanwezigheid en grootte 

van voorhoofdsknobbel en wandbeenknobbel 

(tuber frontale/parietale); (4) mate van helling 

voorhoofd; (5) grootte van tepelvormig uitsteeksel 

(processus mastoideus); (6) mate van oppervlak 

spieraanhechtingen nek; (7) grootte van 

achterhoofdsknobbel (protuberantia occipitalis 

externa); (8) dikte en hoogte van jukboog (arcus 

zygomaticus); (9) vorm, hardheid en hoogte 

jukbeen (os zygomaticum); (10) diepte van richel 

op het slaapbeen die de achterste begrenzing 

vormt van het aanhechtingsgebied van de 

temporomandibularis (crista supramastoidea); (11) 

vorm oogkas (orbita).

65 Vier morfologische kenmerken onderkaak: (1) 

uiterlijk onderkaak in het algemeen; (2) vorm 

uitsteeksel kin (mentum); (3) vorm kaakhoek 

(angulus mandibula); (4) breedte onderzijde 

kaakhelft van onderkaak.

66 Een uitzondering vormt bij het bekken het kenmerk 

arc composé dat een waarde van (+1) , (0) of (-1) 

heeft.

67 Een fistel of een pijpzweer is een ettergang die 

ontstaat bij een periapicale (rondom de tandwortel) 

ontsteking. Door de heersende druk wordt een weg 

door het kaakbot (en het tandvlees) (periodontium) 

gebaand. De buisvormige holte in het kaakbot als 

gevolg van een ontsteking is duidelijk te herkennen.

68 Door het terugwijken van tandvlees neemt de 

omvang van het kaakbot, en met name de hoogte 

van de kaakwallen af waardoor de tandwortels 

bloot komen te liggen. Dit proces is het gevolg van 

de vaak door tandsteen veroorzaakte ontstekingen 

van het tandvlees. Alveolaire resorptie treedt 

geleidelijk op bij het ouder worden.

69 Door een ontsteking van het wortelvlies van een 

tand is het kaakbot niet meer glad en toont vele 

putjes. 

70 Glazuurhypoplasie ontstaan gedurende de periode 

van tandvorming. Na ongeveer het twaalfde 

levensjaar kunnen er geen glazuurhypoplasie meer 

ontstaan. De glazuurstoringen geven enkel een 

beeld van de gezondheidstoestand tijdens de jeugd. 

Het uit zich in de vorm van rijen gerangschikte 

lichte of geprononceerde richelvormige horizontale 

verstoringen of putjes. In het meest erge geval 

ontbreken hele stukken glazuur. In vooral de 

vestibulaire vlakken van de snijtanden (en eerste 

molaren) zijn glazuurstoringen zichtbaar (Schuurs 

1999, 69). 
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72 Verduin 2012, 90, 92, 96, 104-105.

73 Den Hartog 2013, 20.
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75 Van der Mark 2001, 9.
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129 Cooremans et al. 1993.

130 Dodoens 1554, 780-781.

131 Van Haaster 2008, 74-82.

132 Van Haaster 2008, 68-69.

133 Brinkkemper 2007.

134 Laurioux 1992.

135 Van Uytven 1992, 81.

136 Dodoens 1554, 679-680.

137 Van Haaster 2008.

138 Van Beurden 2011.

139 Gaens & De Grauwe, 2006, 19.

140 P.C. Hooft, Warenar, 1468.

141 Cappers 2003 (geen pollenonderzoek).

142 Van der Meer 2008.

143 Van Haaster 2010 (geen pollenonderzoek).

144 Vermeeren 1994.

145 Brinkkemper 1995 (geen pollenonderzoek).

146 Van Haaster 2006 (geen pollenonderzoek).

147 De Moor 1994.

148 Dodoens 1554, 762-763, 780-781.

149 Dodoens 1554, 403-404.

150 Fischer 1929, 134.

151 Fischer 1929, 127-135.

152 Dodoens 1554, 5-8.

153 Dodoens 1554, 342-345.

154 Dodoens 1644, 1177-1178.

155 Dodoens 1554, 341-342.

156 Opsomer 1992, 46-49.

157 Gaens & De Grauwe 2006, 11.

158 De Cleene & Lejeune 1999, 843-861.

159 Hänninen 2007.



122 

160 Zie o.a. Fischer 1929 voor bronnen over 

kloostertuinen.

161 Hänninen et al. 2009.

162 Den Hartog 2013.

163 Zeiler 2012.

164 Tijdens de analyse is gebruik gemaakt van de 

vergelijkingscollecties van Archeoplan Eco te 

Delft, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

te Amersfoort en de ichthyologische collectie van 

Archaeo-Zoo te Amsterdam.

165 Lauwerier 1997.

166 Voor rund, schaap/geit, varken en hond: Habermehl 

(1975). Voor kat: correcties van Johansson & Hüster 

(1987) op Habermehl (1975), voor zeehond: Storå 

(2000).

167 Von den Driesch 1976.

168 Voor schaap/geit: Teichert 1975, voor hond: 

Harcourt 1974.

169 Voor paling: Lepiksaar & Heinrich 1977, voor snoek: 

Brinkhuizen 1989.

170 Specificatie OS11, KNA versie 3.3.

171 Indien het geiten betreft bedragen de 

schofthoogtes resp. 69 en 71 cm. 

172 Zeiler 2012.

173 Fick 1974.

174 Nijssen & De Groot 1987, 99.

175 Nijssen & De Groot 1987.

176 Van Dam 2003: 484.

177 Gautier 1987.

178 http://www.newadvent.org/cathen/03388a.htm, 

Guigo de Kartuizer 2011.

179 Van Dam 2003, 474-475.

180 Ervynck 1997.

181 Hildegard Von Bingen 1988: 164-165.

182 Egmond 1997, 114.

183 Hoogendijk 2012, 442.

184 Chomel 1778, 557.

185 Van Dam 2003.

186 Zeiler 2012, Grimm 2009, Hiddingh 1983.

187 Grimm 2009; Zeiler 2012.

188 Pilcher 1990.

189 Een Velmex meetopstelling met Acu-Rite QV10-V 

lineaire codeerder met een nauwkeurigheid van 

10 μm gekoppeld aan een Euromex binoculair 

microscoop met een vergroting van 10 en 30 maal.

190 De termen spinthout en wankant worden toegelicht 

in de bijlage.

191 PAST4. Uitgegeven door SCIEM, Wenen (Oostenrijk). 

www.sciem.com.

192 Student t-waarde en GLK worden toegelicht in 

bijlage 1.

193 Bronck Ramsey 2009.
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Granen en meelvruchten

Cerealia, zemel
Fagopyrum esculentum
Oryza sativa, kaf
Panicum miliaceum
Secale/Triticum (v)
Groenten en kruiden

Foeniculum vulgare
Foeniculum vulgare (m)
Aframomum melegueta
Anethum graveolens
Brassica nigra, fragment
Capparis spinosa
Piper longum/retrofractum
Coriandrum sativum
Daucus carota
Juniperus
Petroselinum crispum
Pimpinella anisum (m)
Piper nigrum
Piper nigrum, fragment
Rosmarinus officinalis
Overige cultuurgewassen

Brassica rapa
Linum usitatissimum
Cannabis sativa
Humulus lupulus
Papaver somniferum
Papaver somniferum (m)
Noten en fruit

Castanea sativa
 cf. Cydonia oblonga
Citrus
Citrus, kelkrest
Cornus mas
Corylus avellana
Corylus avellana, zaadhuid
Ficus carica
Fragaria cf. moschata
Fragaria vesca
Juglans regia
Maloidae, steencellen
Malus domestica
Malus domestica, klokhuisfragment
Malus/Pyrus
Malus/Pyrus
Morus nigra
Physalis alkekengi
Prunus avium/cerasus
Prunus avium/cerasus, fragment
Prunus domestica var. domestica
Prunus domestica, fragment
Prunus persica
Punica granatum
Pyrus communis
Pyrus communis, kelk
Ribes nigrum
Ribes nigrum, kelk
Ribes rubrum
Ribes rubrum, kelk
Ribes uva-crispa
Rosa
Rubus caesius
Rubus fruticosus

Monster 37 49 50
Spoor 40 36 36
Context BP1 BP2 BP2
Datering 1400-1580 1400-1580 1400-1580

+++ +++ Granen
1 e Boekweit

1 e Rijst
+ + ++ Pluimgierst

1 Rogge/Tarwe

Venkel
Venkel
Paradijskorrel
Dille
Zwarte mosterd
Kapper
Lange peper
Koriander
Peen
Juniperus
Tuinpeterselie
Anijs
Zwarte peper
Zwarte peper
Rozemarijn

+ + ++
1 +

+++ e
2

++++ ++++ ++++
1

e +
e + ++

e
1

1 1
1

1 1
+ e

1

e e e Raapzaad
1 Vlas
+ Hennep
e e Hop

+++ +++ ++++ Slaapbol
e Slaapbol

1 1 + Tamme kastanje
1 Kwee?

2 1 1 Citrusfruit
1 Citrusfruit

e Gele kornoelje
+ + + Hazelnoot
1 e + Hazelnoot

++++ +++ ++++ Vijg
1 Grote bosaardbei?

++++ Bosaardbei
e Walnoot

++++ Appelachtigen
+ Appel

++++ Appel
e Appel/Peer
e Mispel
+ Zwarte moerbei

+ +++
+
+ +++
1 e
+ +++
+ +
e +
+ +
+ e
e

++++

Lampionplant
Zoete kers/Zure kers
Zoete kers/Zure kers
Pruim
Pruim en Kroosjes
Perzik
Granaatappel
Peer
Peer
Zwarte bes
Zwarte bes
Aalbes
Aalbes
Kruisbes
Roos
Dauwbraam
Gewone braam

1
+
2
+
+ + +
1
+ +
+ + +
+ e e
+ e
+ 1 e
+ + +++
+
1 e +

+ ++
+ e
+ +
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Rubus idaeus
Sambucus nigra
Vaccinium
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis-ideau
Vitis vinifera
Vitis vinifera, steel
Overige gebruiksplanten

Euphorbia lathyrus
Artemisia absinthium
Wilde planten

Anagallis arvensis
Solanum nigrum
Agrostemma githago, fragment
Euphorbia helioscopia
Fallopia convolvulus
Neslia paniculata
Descurainia sophia
Chelidonium majus
Matricaria recutita
Persicaria maculosa
Sinapis arvensis
Sonchus arvensis
Sonchus asper
Sonchus oleraceus
Stellaria media
Thlaspi arvense
Urtica urens
Ranunculus arvensis

Arnoseris minima
Centaurea cyanus
Centaurea cyanus, fragment
Chrysanthemum segetum
Echinochloa crus-galli
Papaver dubium/rhoeas
Raphanus raphanistrum, hauwfragment
Setaria pumila
Spergula arvensis var. arvensis
Plantago major
Poa annua
Polygonum aviculare
Anthemis cotula
Atriplex patula-type
Chenopodium album
Persicaria lapathifolia
Silene latifolia subsp. alba
Potentilla anserina

Anthemis arvensis

Monster 37 49 50
Spoor 40 36 36
Context BP1 BP2 BP2
Datering 1400-1580 1400-1580 1400-1580

Framboos
Gewone vlier
Bosbes
Blauwe bosbes
Rode bosbes
Druif
Druif

Kruisbladige wolfsmelk
Absintalsem

Guichelheil
Zwarte en Beklierde nachtschade
Bolderik
Kroontjeskruid
Zwaluwtong
Vinkenzaad
Sofiekruid
Stinkende gouwe
Echte kamille
Perzikkruid
Herik

e e
e

+++ e +++
++ e ++

e +
++++ + +++

e

1
1

Akkermelkdistel s.l.
Gekroesde melkdistel
Gewone melkdistel
Vogelmuur
Witte krodde
Kleine brandnetel
Akkerboterbloem
Valse kamille
Korensla
Korenbloem
Korenbloem
Gele ganzenbloem
Hanenpoot
Bleke klaproos/Grote klaproos
Knopherik
Geelrode naaldaar
Gewone spurrie
Grote en Getande weegbree
Straatgras
Gewoon varkensgras
Stinkende kamille
Uitstaande melde-type
Melganzenvoet
Beklierde duizendknoop
Avondkoekoeksbloem
Zilverschoon

1 1
+++ +

e e

1 1
1 e

1
+ +++

2
+

e
e +

e

e e

+

+ +

+ e
e

+ 1
1

e
+ e
e
e e
+ +
+ +
1 e

1

e
e

+++
1
e
e

1
+

+++

e
e
e

e
e
e
+
e
+
e
+
e
+
+

e

e
e
e
+

++
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vondstnummer 37 49 50

spoornummer 40 36 36

labnummer BX6284 BX6285 BX6286

context BP1 BP2 BP2

datering 1400-1580 1400-1580 1400-1580
Granen en meelvruchten

Fagopyrum esculentum

Hordeum/Triticum-type(B)

Secale cereale

Triticum-type(B)

zaad testa Poaceae

Groenten en kruiden

Anthriscus cerefolium (P)

Beta vulgaris (B)

Bunium/Petroselinum cf. crispum

Capparis spinosa

Coriandrum

Foeniculum vulgare (P)

Juniperus communis-type(B)

Mentha-type(B) (cf. kruiden)

Pimpinella anisum (P)

Pisum sativum (B)

Portulaca oleracea

Salvia pratensis-groep (B)

Sinapis-type(MW)

Syzygium aromaticum

Vicia faba

Overige cultuurgewassen

Carthamus tinctorius

Linum usitatissimum

Noten en fruit

Castanea sativa

Juglans (B)

Prunus

Ribes nigrum (P)

Borago officinalis (B)

Ribes rubrum-type (P)

Rosaceae-Sorbus-groep (B) (cf. fruit) 

cf. Rubus

Sambucus nigra

Vaccinium

Vitis vinifera

Overige gebruiksplanten

Astragalus-type (B)

Cistus

Cistus ladanifer

Impatiens (B)

Darmparasieten

Ascaris

Trichuris

Akkeronkruiden en ruderalen

Agrostemma githago (B)

Artemisia (B)

Brassicaceae (B)

Centaurea cyanus (B)

Chenopodiaceae p.p. (B)

Jasione montana-type (B)

Melampyrum (cf. M. arvense)

Orlaya grandiflora (B)

Papaver rhoeas-type (B)

+ + + Boekweit

+ + Gerst/Tarwe-type

+ + Rogge

++ +++ ++ Tarwe-type

graanzemelen

Echte kervel

Strandbiet en Biet

Bernagie

Aardkastanje/Peterselie

Kapper

Koriander

Venkel

Jeneverbes-type

Munt-type (keukenkruiden?)**

Anijs

+ + +

+ +

+ ++ ++

+

+ +

+ +

+

+

+ + ++

+

+ Erwt

+ Postelein

+ Brunel-type/Veldsalie-groep***

+ + Mosterd-type

+ ++ ++ Kruidnagel

++ + Tuinboon/Duivenboon

+ + + Saffloer

++

+ Vlas

+ Tamme kastanje

+ + Walnoot

+ Prunus

+ ++ + Zwarte bes

+ + Aalbes-type

+ ++ Rozenfamilie (cf. fruitbomen)*

+ cf. Braam

Vlier

+ Bosbes

+ Wijnstok/druif

+++ ++ +++ Hokjespeul-type

+ + Cistusroos

+ + Gewone gomrotsroos

+ Springzaad

+ Spoelworm

Zweepworm

+

+

+

Bolderik

Alsem

Kruisbloemenfamilie

Korenbloem

Zandblauwtje-type

Zwartkoren (cf. Wilde weit)

Straalscherm

Grote klaproos-type

+

++ ++ +

++ + +

++ ++ ++

+ + + Ganzenvoetfamilie

+ ++ +

+

+ +

+ + +

++
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Persicaria maculosa-type (B)

Polygonum aviculare-type (B)

Rumex acetosella (P)

Scleranthus (B)

Spergula arvensis

Urticaceae (B)

Trifolium

Kruiden (algemeen)

Apiaceae (B)

Asteraceae liguliflorae

Asteraceae tubuliflorae

Caryophyllaceae (B)

Centaurea jacea-type (B)

Fabaceae p.p. (B)

Galeopsis-type (B)

Matricaria-type (B)

Phyteuma-type (B)

Plantago lanceolata

Poaceae (B)

Potentilla-type (B)

Ranunculus acris-type (B)

Rhinanthus-type (B)

Rumex acetosa-type (B)

Succisa pratensis

Bomen

Alnus (B)

Betula (B)

Carpinus betulus (B)

Corylus (B)

Fagus (B)

Fraxinus excelsiortype (B)

Hedera helix (B)

Ilex aquifolium (B)

Pinus (B)

Salix (B)

Tilia (B)

Ulmus (B)

Ruigtekruiden

Filipendula (B)

Lythrum salicaria

Alisma plantago-aquatica-groep

Cyperaceae (B)

Mougeotia cf. M. laetevirens (T.373)

Myriophyllum spicatum (B)

Nymphaea (B)

Sparganium erectum-type (P)

Spirogyra (T.132)

Typha angustifolia

Heide-/veen- en sporenplanten

Calluna vulgaris (B)

Dryopteris-type

Ericaceae (overig)

Oever/moeras/waterpanten

Perzikkruid-type

Gewoon varkensgras-type

Schapenzuring

Hardbloem

Gewone spurrie

Brandnetelfamilie

diverse Klaversoorten

+ +

+

+ +

+

+

+

+

Schermbloemenfamilie

Composietenfamilie lintbloemig

Composietenfamilie buisbloemig

Anjerfamilie

Knoopkruid-type

Vlinderbloemenfamilie

Hennepnetel-type

Kamille-type

Rapunzel-type

Grassenfamilie

Ganzerik-type

Scherpe boterbloem

Ratelaar-type

Veldzuring-type

Blauwe knoop

Smalle weegbree-type

+

+ + +

+ + +

+

+ + +

+ +

+

+ +

+ +

++ + +

+ ++ +

+ +

+ +

Els

Berk

Haagbeuk

Hazelaar

Beuk

Es-type

Klimop

Hulst

Den

Wilg

Linde

+

+

+ +

+ + +

+ +

+

+ + +

+

+

+ + +

+ + +

+ +

+ + +

+

+ + Iep

+ Spirea

+ + + Grote kattenstaart

+ + Grote waterweegbree-groep

+ + Cypergrassenfamilie

+ Groenwier Mougeotia laetevirens (T.373)

+ Aarvederkruid

+ Waterlelie

+ Grote en Blonde egelskop-type

+ Groenwier-genus Spirogyra (T.132)

Kleine lisdodde

Struikhei

Niervaren-type

Heifamilie (overig)

+

+++ ++ ++

+ +

+

Myrica gale (B) +

Sphagnum + +

Mestschimmels

Arcella (T.352) + +

+

Sordaria-type (T.55A) +

Sporormiella-type (T.113) +

Wilde gagel

Veenmos

Thecamoeba

Podospora-type (T.368) (Mest)Schimmel (T.368)

(Mest)Schimmel (T.55A)

(Mest)Schimmel Sporormiella-type (T.113)

Bijlage 5.3 (vervolg).
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ΣAP
ΣNAP
Bomen en struiken (drogere gronden)
Bomen (nattere gronden)
Cultuurgewassen
Akkeronkruiden en ruderalen
Graslandplanten
Algemene kruiden
Ruigtekruiden
Moeras- en oeverplanten
Heide
Sporenplanten  en hoogveenplanten
Bomen en struiken (drogere gronden)

Betula (B)
Carpinus betulus (B)
Corylus (B)
Fagus (B)
Juglans (B)
Pinus (B)
Quercus (B)
Sorbus-groep (B)
Tilia (B)
Bomen (nattere gronden)

Alnus (B)
Salix (B)
Cultuurgewassen

Cannabinaceae (B)
Cerealia-type
Hordeum/Triticum-type
Secale (B)
Triticum-type(B)
Akkeronkruiden en ruderalen

Centaurea cyanus (B)
Papaver rhoeas-type(B)
Polygonum aviculare-type(B)
Urticaceae (B)
Anthoceros punctatus
Graslandplanten

Plantago lanceolata-type(B)
Poaceae (B)
Rumex acetosa-type(B)
Algemene kruiden

Apiaceae (B)
Asteraceae liguliflorae
Asteraceae tubuliflorae
Brassicaceae (B)
Caryophyllaceae (B)
Chenopodiaceae p.p. (B)
Matricaria-type(B)
Ranunculus acris-type(B)
Ruigtekruiden

Mentha-type(B)
Moeras- en oeverplanten

Cladium mariscus
Cyperaceae (B)
Sparganium erectum-type (P)
Typha angustifolia

Smalle weegbree-type
Grassenfamilie
Veldzuring-type

0,2 Schermbloemenfamilie
3,9 Composietenfamilie lintbloemig
0,5 Composietenfamilie buisbloemig

18,0 Kruisbloemenfamilie
0,3 Anjerfamilie
0,3 Ganzenvoetfamilie
0,8 Kamille-type
0,9 Scherpe boterbloem-type

0,2 Munt-type

0,2 Galigaan
3,3 Cypergrassenfamilie
0,3 Grote en Blonde egelskop-type
1,4 Kleine lisdodde

2,2 Berk
+ Haagbeuk

Hazelaar
Beuk
Walnoot
Den
Eik
Lijsterbes-groep
Linde

Els
Wilg

Hennepfamilie
Granen-type
Gerst/Tarwe-type
Rogge
Tarwe-type

0,6 Korenbloem
0,8 Grote klaproos-type
0,3 Gewoon varkensgras-type
0,5 Brandnetelfamilie

+ Zwart hauwmos 

0,5
28,1

0,9

4,8
0,2
0,6
0,5
2,5
3,6
0,5

5,6
0,6

2,2
0,5
1,6
1,9
0,2

77

53

BX6287

WP4

1500-1600

21,1 Som boompollen
78,9 Som niet-boompollen
14,8 Bomen en struiken (drogere gronden)

6,3 Bomen (nattere gronden)
6,3 Cultuurgewassen
2,2 Akkeronkruiden en ruderalen

29,5 Graslandplanten
24,8 Algemene kruiden

0,2 Ruigtekruiden
5,2 Moeras-en oeverplanten
5,8 Heide en hoogveenplanten
5,0 Sporenplanten

vondstnummer

spoornummer

labnummer

context

datering

Bijlage 5.4.
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Heide- en hoogveenplanten

Calluna vulgaris (B)
Sphagnum
Sporenplanten

Dryopteris-type
Ophioglossum vulgatum
Polypodium
Pteridium aquilinum
Microfossielen (water)

Chironomidae klauw
Microfossielen-(mest)

Podospora-type (T.368)
Sordaria-type (T.55A)
Sporormiella-type (T.113)
Microfossielen (overig)

Kretzschmaria deusta (T.44)
Indet en Varia
ΣAP + ΣNAP

3,8 Niervaren-type
0,2 Addertong
0,3 Eikvaren
0,8 Adelaarsvaren

0,5 Dansmuggen, klauw

0,2 (Mest)Schimmel Podospora-type (T.368)
0,5 (Mest)Schimmel Sordaria-type (T.55A)
0,2 (Mest)Schimmel Sporormiella-type (T.113)

0,6 Korsthoutskoolzwam (T.44)
4,5 Indet en Varia

640 Som AP + som NAP

4,2 Struikhei
1,6 Veenmos

77

53

BX6287

WP4

1500-1600

vondstnummer

spoornummer

labnummer

context

datering

Bijlage 5.4 (vervolg).
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Monster
Spoor
Granen en meelvruchten

Cerealia, zemel
Fagopyrum esculentum
Hordeum/Triticum-type, pollen
Oryza sativa
Panicum miliaceum
Secale cereale, pollen
Triticum-type, pollen
Groenten en kruiden

Aframomum melegueta
Anethum graveolens
Anthriscus cerefolium, pollen
Apium graveolens, pollen
Beta vulgaris, pollen
Borago officinalis, pollen
Brassica nigra
Brassicaceae, pollen
Capparis spinosa
cf. Piper longum, besje
Coriandrum sativum
Daucus carota
Foeniculum vulgare
Hyssopus officinalis, pollen
Juniperus communis
Petroselinum crispum
Pimpinella anisum
Piper longum/retrofractum
Piper nigrum
Pisum sativum, pollen
Portulaca oleracea, pollen
Rosmarinus officinalis
Sinapis-type, pollen
Syzygium aromaticum, pollen
Vicia faba, pollen
Overige cultuurgewassen

Brassica rapa
Cannabis sativa
Carthamus tinctorius, pollen
Humulus lupulus
Linum usitatissimum
Papaver somniferum
Noten en fruit

Castanea sativa
cf. Cydonia oblonga
Citrus
Cornus mas
Corylus avellana
Ficus carica
Fragaria cf. moschata
Fragaria vesca
Juglans regia
Malus domestica
Mespilus germanica
Morus nigra
Physalis alkekengi
Prunus avium/cerasus
Prunus cerasus
Prunus domestica
Prunus persica
Punica granatum
Pyrus communis
Ribes nigrum
Ribes rubrum

Granen
Boekweit
Gerst/Tarwe-type
Rijst
Pluimgierst
Rogge
Tarwe-type

Paradijskorrel
Dille
Echte kervel
Selderij
Strandbiet en Biet
Bernagie
Zwarte mosterd
Kruisbloemenfamilie
Kapper
Lange peper?
Koriander
Peen
Venkel
Hyssop
Jeneverbes
Tuinpeterselie
Anijs
Lange peper
Zwarte peper
Erwt
Postelein
Rozemarijn
Mosterd-type
Kruidnagel
Tuinboon

Raapzaad
Hennep
Saffloer
Hop
Vlas
Slaapbol

Tamme kastanje
Kwee?
Sinaasappel/Citroen/Limoen
Gele kornoelje
Hazelnoot
Vijg
Grote bosaardbei?
Bosaardbei
Walnoot
Appel
Mispel
Zwarte moerbei
Lampionplant
Zoete kers/Zure kers
Zure kers
Pruim en Kroosjes
Perzik
Granaatappel
Peer
Zwarte bes
Aalbes

50
36

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x
x

x

x

x
x
x

x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

49
36

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

37
40

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

152
218

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

72
124

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

Bijlage 5.5.
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Monster
Spoor
Ribes uvacrispa
Rosa
Rubus caesius
Rubus fruticosus
Rubus idaeus
Sambucus nigra
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitisidaea
Vitis vinifera
Overige gebruiksplanten

Artemisia absinthium
Astragalus-type, pollen
Cistus, pollen
Euphorbia lathyrus

Kruisbes
Roos
Dauwbraam
Gewone braam
Framboos
Gewone vlier
Blauwe bosbes
Rode bosbes
Druif

Absintalsem
Hokjespeul-type
Gewone gomrotsroos
Kruisbladige wolfsmelk

50
36
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

49
36
x
x

x
x
x

x
x

37
40
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x

152
218

x
x

x

x
x

72
124

x
x

x

x

x
x

Bijlage 5.5 (vervolg).
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Bijlage 6.1.

Bijlagen Hoofdstuk 6
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Bijlage 6.2.
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Bijlage 6.3.

Bijlage 6.4.
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Bijlage 6.5.

Bijlage 6.6.

Bijlage 6.7.
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Bijlagen Hoofdstuk 7

Spinthout

Spinthout is het buitenste deel van de stam en bestaat uit houtweefsel dat nog niet in biologisch

inert kernhout is omgezet. De overgang tussen spinthout en kernhout (de spinthoutgrens)

schuift geleidelijk op naar de buitenzijde terwijl de boom ieder jaar nieuw houtweefsel onder de

bast vormt.

Niet iedere boomsoort vormt kernhout en alleen bij eik is de hoeveelheid spinthout dusdanig

constant dat aan de hand van het aanwezige spinthout of de spinthoutgrens een redelijke

schatting van het ontbrekende aantal spintringen tot de bast gemaakt kan worden.7

Wankant

De wankant is het buitenste deel van het hout en bevindt zich direct onder de bast. Aangezien de

meest recente jaarring aan de buitenzijde van de boom zit en een boom stopt met groeien zodra

hij geveld is, kan aan de hand van deze jaarring het kapseizoen bepaald worden, mits de

bijbehorende meting gedateerd is. Als de jaarring volledig volgroeid is, dan betekent dat dat de

boom buiten het groeiseizoen geveld is. Een onvolgroeide buitenste ring duidt op een velling in

het voorjaar of de zomer.

Student t-waarde.

De t-waarde beschrijft de overeenkomst tussen twee getallenreeksen voor een gegeven positie.

De waarde hiervan ligt theoretisch tussen 100 (identieke reeksen) en -100 (tegenovergestelde

reeksen). Voor reeksen met overlap van 100 ringen is de 0,01 significantie ondergrens een twaarde

van 3,5 en komt op basis van toeval 1 op de 1000 keer voor. In de praktijk is het aantal

mogelijke posities tussen meting en referentiecurve beduidend groter dan dit en komen

toevalstreffers onvermijdelijk voor. Dit betekent dat doorgaans t-waarden hoger dan 5 als een

indicatie voor een datering beschouwd worden. Posities met t-waarden tussen 4 en 5 zijn

betrekkelijk zwak en worden alleen als onderbouwing gebruikt als deze met meerdere

referentiecurven voorkomt. T-waarden hoger dan 10 zijn uitzonderlijk.

Voorafgaand aan het berekenen van de t-waarde worden de jaarringbreedtes logaritmische

getransformeerd zodat deze een normale verdeling benaderen.

Gleichläufigkeit

De GLK wordt niet berekend aan de hand van de jaarringbreedtes, maar is het percentage van

de intervallen tussen twee jaren waarin de meting en referentiecurve gelijktijdig een stijging of

daling in het jaarringpatroon laten zien. De waarde van de GLK ligt tussen 0 en 100, waarbij 50

overeenkomt met ruis. De GLK is gevoeliger voor toevalstreffers dan de t-waarde, maar is

ongevoeliger voor bijzonder smalle of brede jaarringen waar de t-waarde sterker op reageert. In

de praktijk wordt een GLK van minder dan 62 als te zwak beschouwd.

Bijlage 7.1 Uitleg gebruikte vaktermen.



145 

Bijlage 7.2 (1).

Hier onder staan de metingen afgebeeld met de in tabel 7.2 t/m 4 aangegeven referentie. Op de x-as staan de jaartal-

len, op de y-as de ringbreedtes op een logaritmische schaal, uitgedrukt in 1/100 mm. Het spinthout is gestippeld 

aangegeven. De grijze banen geven intervallen met een positieve GLK aan.
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Bijlage 7.2 (2).



147 

Bijlage 7.2 (3).
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Basisrapportage archeologie 1

De Grauwert 

Archeologische onderzoek naar een laatmiddeleeuwse 

omgracht complex

Basisrapportage archeologie 2

Eligenstraat 

2000 jaar bebouwing in het zuiden van de Utrechtse 

binnenstad

Basisrapportage archeologie 3

Sportpark Terweide 

Inheems-Romeinse bewoning uit de eerste eeuw 

na Christus ten noorden van de Limes

Basisrapportage archeologie 4

Twee ijzertijdvindplaatsen langs de snelweg

Archeologisch proefonderzoek

Basisrapportage archeologie 5

Middeleeuwse bewoning langs de snelweg

Archeologisch proefonderzoek langs Rijksweg A2

Basisrapportage archeologie 6

Parkwijk-Noord

Zoektocht naar Romeinse activiteiten ten noorden  

van het castellum op de Hoge Woerd

Basisrapportage archeologie 7

Laatmiddeleeuwse bebouwing langs de Hogeweide 

Archeologisch proefonderzoek

Basisrapportage archeologie 8

Langs de Hogeweide

Archeologisch proefonderzoek van een laat- 

en postmiddeleeuws bewoningslint

Basisrapportage archeologie 9

In de schoot van het landschap

Vleuterweide-Wilhelminalaan. Een nederzetting  

uit de midden- en late IJzertijd

Basisrapportage archeologie 10

Laatmiddeleeuwse bewoning langs de Hoge Weide 

Archeologisch onderzoek wegens de verlegging van  

de Waterleiding Rijn-Kennemerland

Basisrapportage archeologie 11

Wegens wateroverlast 

LR39 De Balije II: wachttorens, rivierdynamiek en 

Romeinse infrastructuur in een riverbocht van de 

Heldammer stroom

Basisrapportage archeologie 12

De broederschap ‘Maria in de Wijngaard’ en ‘onser 

liever vrouwe in die Sonne’. 

Archeologisch onderzoek naar twee kloostergemeen-

schappen aan de Nieuwe Kamp in Utrecht 

Basisrapportage archeologie 14

Wonen aan het water (deel 1) 

Archeologisch onderzoek van een twaalfde-eeuwse 

nederzetting langs de Oude Rijn

Basisrapportage archeologie 15

Wonen aan het water (deel 2)

Archeologisch onderzoek van een twaalfde-eeuwse 

nederzetting langs de Oude Rijn

Basisrapportage archeologie 16

Vroege wacht

LR31 Zandweg: archeologisch onderzoek van twee  

eerste-eeuwse houten wachttorens in Leidsche Rijn

Basisrapportage archeologie 18 

Sportpark Terweide 2 

LR41-42: Archeologisch onderzoek Sportpark Terweide 

Basisrapportage archeologie 19

Een goede buur? 

LR46 en LR49: definitief archeologisch onderzoek naar 

een vicus, grafvelden, infrastructuur en en inheemse 

nederzetting in de omgeving van het Romeinse castellum 

in De Meern, deelgebied ‘De Woerd’ (Gemeente Utrecht)

Basisrapportage archeologie 20

Boeren langs de Hogeweide 

Een (post)middeleeuws boerderijlint op kapittelgrondge-

bied in Leidsche Rijn

Basisrapportage archeologie 21

Werken aan de weg

LR31 Zandweg: archeologisch onderzoek aan een  

verspoelde sectie van de limesweg

Eerdere uitgaven
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Basisrapportage archeologie 25

Oudenrijnseweg 

Archeologisch onderzoek van een inheems-Romeinse 

nederzetting uit de eerste eeuw na Chr. en een vlasroot-

complex uit de twaalfde eeuw na Chr in De Meern, 

gemeente Utrecht

Basisrapportage archeologie 26

Vroegmiddeleeuwse bewoning langs de A2 

Een nederzetting uit de zevende en achtste eeuw in 

Leidsche Rijn

Basisrapportage archeologie 27

Proefsleuvenonderzoek Rheyngaerde 

Aanvullend Archeologisch Onderzoek naar  

de Romeinse limesweg

Basisrapportage archeologie 28

Een Duits vliegtuiggraf uit de eerste uren van de 

Tweede Wereldoorlog 

Archeologische begeleiding van de berging van een 

Junckers 88 in Leidsche Rijn (Utrecht)

Basisrapportage archeologie 29 

Terug naar Themaat 

Het archeologisch onderzoek LR50 en LR52 naar drie 

huisplaatsen aan de Thematerweg

Basisrapportage archeologie 30

LR55 Appellaantje 

Een vroegmiddeleeuwse nederzetting aan de 

Wilhelminalaan in Vleuten

Basisrapportage archeologie 31

Gewei uit de geul 

Onderzoek naar een bronstijdrestgeul en sporen 

uit de vroeg-Romeinse tijd aan de Burgemeester 

Middelweerdbaan in De Meern (Utrecht)

Basisrapportage archeologie 33

Op zoek naar de weg 

LR60: onderzoek naar de Romeinse limesweg in De Meern 

(gem. Utrecht)

Basisrapportage archeologie 34 

Pottenbakkers aan de Anthoniedijk 

Inventariserend onderzoek m.b.v. proefsleuven en 

definitief archeologisch onderzoek voorafgaand aan het 

nieuwbouwproject ‘Hoogstraat aan de Vecht’ te Utrecht

Basisrapportage archeologie 36

Middeleeuwse bewoningssporen op  

het binnenterrein van de Letterenbibliotheek

Definitief onderzoek aan de Wittevrouwenstraat 7-11, 

gemeente Utrecht

Basisrapportage archeologie 38

Veranderend landschap en schuivende erven 

VTN ‘98-2: middeleeuwse bewoning in Veldhuizen (De 

Meern)

Basisrapportage archeologie 39

Romeinen op het schoolplein 

Proefsleuvenonderzoek (LR 61) op het schoolplein  

van de R.K. Basisschool Drie Koningen in De Meern, 

gemeente Utrecht 

Basisrapportage archeologie 40

De limesweg in West-Nederland 

Inventarisatie, analyse en synthese van archeologisch on-

derzoek naar de Romeinse weg tussen Vechten en Katwijk

Basisrapportage archeologie 41

Lichte Gaard 9

Archeologisch onderzoek naar het castellum en het bis-

schoppelijk paleis in Utrecht

Basisrapportage archeologie 43

Scherven, schepen en beschoeiingen 

LR62: Archeologisch onderzoek in een fossiele rivierbed-

ding bij het castellum van De Meern

Basisrapportage archeologie 45

Boeren en molenaars

LR 64: Archeologisch onderzoek naar een laatmiddel-

eeuws erf aan de Strijlandweg, gemeente Utrecht

Basisrapportage archeologie 46

Plangebied Hamlaan 

Middeleeuwse bewoning naast de Hamtoren te Vleuten

Basisrapportage archeologie 47

Achter het castellum 

LR66: Inventariserend archeologisch onderzoek (IVO) en 

een waarneming ten oosten van de Hoge Woerd, Utrecht

Basisrapportage archeologie 48

Blauwkapel 

Proefsleuvenonderzoek aan de Kapelweg 25/27

Basisrapportage Archeologie 50

Klokken gieten naast de kerk.

Opgraving op het Pieterskerkhof in Utrecht

Basisrapportage archeologie 52

Wacht aan het water 

VLEN3-00: archeologisch onderzoek naar sporen en 

vondstassemblages uit de Romeinse tijd in Vleuterweide

Basisrapportage archeologie 54

Wonen aan het Zwarte Water

Inventariserend Veldonderzoek Merelstraat aan  

het Zwarte Water, Gemeente Utrecht
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Basisrapportage Archeologie 55

De Sint Servaasabdij 

Archeologische Begeleiding van de aanleg van de stads-

verwarming op het Servaasbolwerk in Utrecht

Basisrapportage archeologie 56

Zes IVO’s in de bestaande stad.  

Inventariserend veldonderzoek aan de Johan 

Wagenaarkade, Weg naar Rhijnauwen, Rotsoord, 

Eykmanlaan, Groeneweg en de Kanonstraat in Utrecht

Basisrapportage archeologie 59

Rondom het castellum 

LR69: Archeologische begeleiding en metaaldetectie-    

onderzoek bij de aanleg van de track op de Hoge Woerd in 

De Meern

Basisrapportage Archeologie 60

LR71 Joostenlaan

Archeologische begeleiding bij slootverbredingen, de 

aanleg van de VINEX-watergang en wandelpaden.

Basisrapportage archeologie 61

Het ‘Huis Loenersloot’ 

NG20: Archeologische begeleiding aan de Nieuwegracht 

20 in Utrecht

Basisrapportage archeologie 62

Weg, water en wilgentenen

DSL: archeologisch onderzoek naar de Romeinse limes-

weg, een restgeul en pre-Romeinse sporen in Hoograven, 

Utrecht.

Basisrapportage archeologie 63

Sporen aan de Singel

Inventariserend veldonderzoek op het terrein van het 

Hiëronymushuis, Maliesingel 77, Gemeente Utrecht

Basisrapportage archeologie 64

Domplein Revisited

Deel 1: Een proefopgraving in Van Giffens werkput XIX. 

Deel 2: Technische rapportage van de mogelijkheden en 

de risico’s van de realisatie Schatkamer II Domplein naar 

aanleiding van archeologisch onderzoek proefsleuf

Basisrapportage archeologie 66

Nieuw licht op de Marnixlaan 

Een archeologisch onderzoek naar het kartuizerklooster 

Nieuwlicht

Basisrapportage Archeologie 67

Terug naar Themaat II

Archeologisch onderzoek aan de Thematerweg te 

Haarzuilens, Gemeente Utrecht

Basisrapportage Archeologie 68

Graven op de Grutterdijk

Archeologisch onderzoek in de Bemuurde Weerd

Basisrapportage archeologie 70

Utrecht Vredenburg

Definitief Archeologisch Onderzoek noordwesttoren en 

westmuur van kasteel Vredenburg

Basisrapportage archeologie 71

Utrecht-Bergstraat

Definitief Archeologisch Onderzoek. Opgravingen naar de 

stadsmuur

Basisrapportage archeologie 72

LR67 Rijnvliet-Zuid Sportpark en Strijkviertel

Inventariserend veldonderzoek (IVO-proefsleuven) naar be-

woningssporen uit de late middeleeuwen en de Romeinse 

tijd

Basisrapportage archeologie 73

LR73 Rijnvliet-Noord Woningbouw

Inventariserend veldonderzoek (IVO-proefsleuven) naar de 

limes in het noorden van Rijnvliet, gemeente Utrecht

Basisrapportage archeologie 74

IJzertijdbewoning en de limesweg in Kanaleneiland 

(Utrecht)

BNL1 en AML: archeologisch onderzoek aan de 

Beneluxlaan en Amerikalaan (Utrecht)

Basisrapportage archeologie 75

Gruttersdijk 24-25 

Archeologisch onderzoek in de middeleeuwse voorstad 

Bemuurde Weerd in Utrecht

Basisrapportage archeologie 76

Riool centrum Vleuten

LR 70: Archeologische begeleiding van het vervangen 

van het riool in de Dorpstraat, Schoolstraat en achter het 

winkelcentrum aan de Hindersteinlaan in Vleuten

Basisrapportage archeologie 77

Park Transwijk Paviljoen

Een definitief archeologisch onderzoek naar de limesweg 

aan de Beneluxlaan     

Basisrapportage archeologie 78

Admiraal Helfrichlaan

ADH01: Inventariserend proefsleuvenonderzoek naar de 

Romeinse limesweg in Utrecht

Basisrapportage archeologie 79

Ophogingen en tuinders buiten de poorten 

Profielen van buitenstadse ophogingen aan de 

Stationsstraat te Utrecht
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Basisrapportage archeologie 80

Nieuwe inzichten in een oude waterweg

Een archeologisch onderzoek naar de kademuur van de 

Leidschevaart 

Basisrapportage archeologie 81

Utrecht Vredenburg

Vanaf de toren een duik in de slotgracht van Kasteel 

Vredenburg

Basisrapportage archeologie 82

Rituelen in Rijnvliet?

LR67 DO Kleiwinning: definitief archeologisch onderzoek 

in deelgebied Rijnvliet, gemeente Utrecht 

Basisrapportage Archeologie 84

Sportpark Terweide 3

Definitief Archeologisch Onderzoek LR75 – Hogeweide/

Verlengde Vleutenseweg in Utrecht

Basisrapportage Archeologie 85

Graan en greppels. LR1 t/m 4, LR14 en LR87

Proefsleuvenonderzoeken, archeologische begeleidingen 

en opgravingen van inheemse bewoning ten oosten van 

castellum De Meern in Langerak, Leidsche Rijn, Utrecht

Basisrapportage archeologie 86

Herinrichting Klokkenveld

Archeologisch Onderzoek naar het kartuizerklooster 

Nieuwlicht op het Klokkenveld (MRL-5) te Utrecht

Basisrapportage archeologie 87 

Boerderij Coehoorn

Een verhaal van duiven, kazen en auto’s

Een postmiddeleeuwse boerderij in Leidsche Rijn (Utrecht)

Basisrapportage archeologie 88

Drift 27-31

Een archeologische begeleiding op het binnenterrein van 

de Letterenbibliotheek, Utrecht

Basisrapportage archeologie 93

Binnenbebouwing van het Romeinse castellum in 

Utrecht

Uitwerking van de opgravingen in de Pandhof van de Dom 

(1956 en 1964). Odysseeproject ‘Thuis in een Utrechts 

castellum: binnenbebouwing van de forten van het 

Domplein en de Hoge Woerd’, deel 1

Basisrapportage archeologie 97

Baden Powellweg

Archeologische begeleiding inrichting groenstrook Baden 

Powellweg in Utrecht

Basisrapportage archeologie 99

Steenweg 17

Archeologische begeleiding Steenweg 17, Utrecht

Basisrapportage archeologie 100

Twijnstraat aan de Werf 1c

Archeologische begeleiding Twijnstraat aan de Werf 1c 

(Utrecht)

Basisrapportage archeologie 101

De Liesbosch

Archeologische Begeleiding Sanering Liesboschpark (LBP)

Basisrapportage Archeologie 107 

Dwars door de immuniteit van Sint-Marie

MP2: een archeologische begeleiding op de Mariaplaats 

(Utrecht)

Basisrapportage archeologie 109 

Gageldijk

Archeologische begeleiding rond de aanleg van een 

fietsviaduct aan de Gageldijk, gemeente Utrecht 

Basisrapportage archeologie 110 

Gerrit Rietveld College

Archeologische begeleiding op het terrein van het Gerrit 

Rietveld College, Utrecht 
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