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In juli 2007 is een groot gedeelte van het wegdek van 

de Marnixlaan in Utrecht vernieuwd. Per sectie werd het 

bestaande asfalt en eventuele onderliggende kleilagen 

verwijderd, waarna nieuw asfalt kon worden aangebracht. 

Ter hoogte van de rotonde op de Marnixlaan en Van 

Hoornekade stuitten de uitvoerders op een menselijk 

skelet. Deze vondst werd direct gemeld bij de politie, die 

vervolgens contact opnam met de archeologen van de 

gemeente Utrecht. Al eerder, in 2001, waren bij werk-

zaamheden op de rotonde skeletten gevonden, evenals de 

vermoedelijke resten van de kerk van het kartuizerkloos-

ter Nieuwlicht. Na onderzoek ter plaatse was al snel 

duidelijk dat ook nu weer sporen van het klooster waren 

aangetroffen. In overleg met het Ingenieursbureau Utrecht 

(IBU) en KWS werd besloten direct over te gaan tot een 

archeologisch noodonderzoek, dat uiteindelijk bijna vijf 

weken in beslag nam.

Het kartuizerklooster Nova Lux of Nieuwlicht is één van 

de drie middeleeuwse kloosters ten noorden van de 

Utrechtse stad. Het werd in 1391 gesticht door Zweder 

van Abcoude, heer van Gaasbeek, Putten en Strijen. Het 

jaar daarop werd een geschikte locatie verworven en kon 

gestart worden met de bouw. Het klooster functioneerde 

bijna twee eeuwen, afgezien van een aantal episoden 

waarin het relatief kortdurend (gedeeltelijk) werd verlaten. 

In 1579 moest het complex worden opgegeven als gevolg 

van de verwikkelingen die de Tachtigjarige Oorlog met 

zich meebracht. Het werd op last van de stad Utrecht 

in of kort na 1580 gesloopt. De enige nog bestaande 

gebouwen van het complex zijn het poortgebouw en de 

‘boerderij’. De omtrekken van het kloosterterrein zijn tot 

het begin van de twintigste eeuw bewaard gebleven en 

staan nauwkeurig aangegeven op de kadastrale kaart van 

1832.

Kartuizerkloosters zijn gebouwd volgens een min of meer 

vast grondplan. Ieder complex bestaat in ieder geval 

uit een kerk en een grote pandhof met daaromheen de 

afzonderlijke cellen of kluizen. Deze kluizen zijn kleine 

huisjes waar de monniken in afzondering leven. Verder is 

er een kleine pandhof met daarom heen gebouwen, zoals 

het kapittelhuis en de refter, voor gezamenlijk gebruik 

aanwezig. Hoewel er sprake is van een min of meer vast 

stramien, wil dat niet zeggen dat de plattegronden van de 

kloosters altijd precies hetzelfde zijn en in die zin voor-

spelbaar. Dat bleek ook uit de opgraving van Nieuwlicht.

Samenvatting

De oudst bekende afbeelding van het Utrechtse kartui-

zerklooster dateert rond 1510 en is afkomstig van een 

triptiek die de stamboom van de stichtingen weergeeft. 

Deze toont echter geen realistisch beeld van de werkelijk-

heid. Twee vroeg-achttiende-eeuwse afbeeldingen, die 

gemaakt zouden zijn naar een onbekende afbeelding van 

rond 1600, ogen realistischer, maar het is de vraag of zij 

dat ook werkelijk zijn. Alle overige afbeeldingen dateren 

van ruime tijd na de sloop, toen wat resteerde overging in 

de hofstede ‘Chartroise’.

De eerste melding van archeologische resten van het 

klooster dateert uit 1922, toen bij de aanleg van de 

Marnixlaan een vermeend riool en menselijke skeletresten 

werden aangetroffen. Pas in 2001 werden enkele archeo-

logische waarnemingen gedaan, waarbij onder meer de 

kerk werd gelokaliseerd en uitbraaksporen van de vermoe-

delijke grote pandhof werden aangetroffen.

Bij het archeologische onderzoek in de zomer van 2007 

zijn niet alleen (resten van) 33 skeletten aangetroffen, 

maar ook overblijfselen van de grote pandhof, de kleine 

pandhof, een watergang, een groot bijgebouw en de kerk.

Het onderzoek leverde in verhouding tot andere opgra-

vingen bijzonder weinig vondstmateriaal op. Slechts een 

handvol scherven en een klein aantal metalen voorwerpen 

dateren uit de periode van bijna twee eeuwen dat het 

klooster in gebruik was. Ook het aantal bouwfragmenten 

is beperkt. Toch blijkt een deel van de aangetroffen 

stukken toe te wijzen te zijn aan de gebouwen waaruit zij 

afkomstig zijn.

Het fysisch-antropologische onderzoek heeft gegevens op-

geleverd over een deel van een middeleeuwse populatie, 

bestaande uit volwassen mannen en vrouwen. Het is geen 

afspiegeling van de kloosterpopulatie, want het gaat zeer 

waarschijnlijk om leken die zowel van buiten als binnen 

het klooster afkomstig zijn geweest.

Door het onderzoek naar het klooster Nieuwlicht zijn 

grote delen van het complex gedocumenteerd en kon een 

belangrijk deel van de plattegrond van het klooster in 

beeld worden gebracht. Hiermee draagt het onderzoek bij 

aan de invulling van een grote kennislacune, want hoewel 

er door heel Europa stichtingen van deze orde voorkomen, 

zijn gegevens over de complexplattegronden schaars. 

Daar komt bij dat het in de noordelijke Nederlanden om 

een relatief klein aantal stichtingen ging in een relatief 

late en korte periode, die echter wel grotendeels samen-

viel met de hoogtijdagen van de uitbreiding van de orde. 
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Afb. 1.1 De onderzoekslocatie op gemeentelijk niveau.

Tot op heden is er in Nederland weinig archeologisch 

onderzoek verricht naar dit type klooster. Het enige 

vrijwel volledig opgegraven complex is de kartuis van 

Delft. Dit onderzoek dateert uit 1959. Daarnaast is het 

klooster van Roermond in recente jaren bouwhistorisch 

en archeologisch onderzocht. Dit is overigens het enige 

kartuizerklooster in Nederland dat grotendeels behouden 

is gebleven. Het heeft echter wel veel langer gefunctio-

neerd waardoor het door de eeuwen heen diverse aanpas-

singen en veranderingen heeft ondergaan. Van de overige 

kartuizerkloosters in de noordelijke Nederlanden zijn zeer 

weinig tot geen archeologische gegevens bekend.
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1 Inleiding 

Na de vondst van het skelet werd in overleg met het 

IBU en de uitvoerende partij KWS besloten het wegtracé 

archeologisch te onderzoeken tot het niveau waarop de 

verstoringen zouden plaatsvinden. Dit betekende dat het 

onderzoek in die zin beperkt zou zijn, omdat niet dieper 

dan 80 cm onder maaiveld zou worden ontgraven.

Verder werd afgesproken dat de geplande werkzaam-

heden aan de weg die later in het jaar zouden volgen, 

eveneens voorafgegaan zouden worden door archeolo-

gisch onderzoek. Deze gelegenheid diende zich aan in 

oktober 2007. Toen bleek echter dat alleen het bestaande 

weglichaam verstoord zou worden en bovendien grote 

delen van het tracé intact zouden blijven. Zodoende was 

het niet mogelijk een vlakdekkend onderzoek uit te voe-

ren. Wel konden een paar zoeksleufjes getrokken worden 

om de ligging en de omvang van de kerk van Nieuwlicht 

te kunnen bepalen.

Het klooster ‘De kartuize van het Nieuwe Licht van Sint 

Salvator in Bloemendaal buiten de stad Utrecht’, ofwel 

domus Nove Lucis Sancti Salvatoris2 was één van de drie 

middeleeuwse kloosters ten noorden van de Utrechtse 

stad.3 Het werd in 1391 door Zweder van Abcoude, heer 

van Gaasbeek, Putten en Strijen, gesticht. In 1392 werd 

het goed Bloemendaal, dat 1,5 km ten noorden van de 

Van 23 juli t/m 28 augustus 2007 en van 4 t/m 9 oktober 

2007 heeft archeologisch onderzoek plaatsgevonden 

naar het kartuizerklooster Nieuwlicht aan de Marnixlaan 

te Utrecht (Afb. 1.1-2). Het onderzoek is uitgevoerd door 

archeologen van de gemeente Utrecht, Afdeling Erfgoed 

in opdracht van Ingenieursbureau Utrecht (IBU), gemeente 

Utrecht. Aanleiding voor dit onderzoek was de vernieu-

wing van het wegdek van de Marnixlaan.

Ter hoogte van de rotonde Marnixlaan - Van Hoornekade 

werd begin juli 2007 gestart met deze werkzaamheden, 

waarbij het oude asfalt en de onderliggende vlijlaag 

zouden worden verwijderd en waar aanwezig de onder-

liggende kleilaag. Al snel kwam een menselijk skelet 

tevoorschijn, waarna de politie op de hoogte werd gesteld. 

Die constateerde dat het hier waarschijnlijk niet om een 

misdrijf ging, en nam direct contact op met de archeo-

logen van de gemeente Utrecht. Op nagenoeg dezelfde 

plek waren in 2001 al skeletten aangetroffen tijdens 

werkzaamheden door de REMU.1 In datzelfde jaar vond ar-

cheologische begeleiding plaats van werkzaamheden aan 

de noord- en oostkant van de rotonde. Bij de aanleg van 

een riool en een wegcunet werden toen diverse skeletten 

aangetroffen en resten van de kerk en de grote pandhof. 

Duidelijk was dat het ook nu weer om overblijfselen van 

het kartuizerklooster Nieuwlicht moest gaan.

Afb.1.2 De onderzoekslocatie op lokaal niveau.
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Afb. 1.3 Gezicht op het poortgebouw en de boerderij in 1937. De foto is genomen vanaf de oude Laan van Chartreuse 
(bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer 80716).

Afb. 1.4 Gezicht op het poortgebouw en de boerderij in 1926 (bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer 80704).
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Afb. 1.5 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).

Afb. 1.6 Uitsnede kadastrale kaart 1832. In blauw de omgrachting van het kloosterterrein. Op de kaart staan de hofstede, het erf en 
verschillende bijgebouwen weergegeven.
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middeleeuwse stad Utrecht lag, aangekocht en in erfpacht 

ontvangen. In hetzelfde jaar begon men met de bouw van 

het klooster. 

Het klooster functioneerde bijna twee eeuwen vrijwel 

onafgebroken, maar moest in 1579 definitief worden 

verlaten als gevolg van de verwikkelingen die de 

Tachtigjarige Oorlog met zich mee bracht. Het werd door 

de staatstroepen bezet en de monniken vluchtten naar de 

stad. In of kort na 1580 werd het complex op last van het 

stadsbestuur afgebroken. Het enige dat na de sloop tot 

op heden resteert, is het poortgebouw en het gebouw dat 

later is opgegaan in de boerderij ‘Chartroise’ (Afb. 1.3-4). 

De grachten en perceelsloten bleven tot het begin van de 

twintigste eeuw intact, maar zijn hierna grotendeels ver-

dwenen met de bouw van de stadsuitbreidingen Ondiep 

en Zuilen (Afb. 1.5). Zij staan nauwkeurig aangeduid op 

de kadastrale kaart van 1832 (Afb. 1.6). Een gedeelte van 

de zuidelijke gracht is heden ten dagen nog aanwezig 

(Afb. 1.7).

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 afzon-

derlijke cellen of kluizen, een kleine pandhof met gebou-

wen voor gezamenlijk gebruik zoals het kapittelhuis en 

de refter. De kluizen zijn kleine huisjes waar de monniken 

Afb.1.8 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 (Germanisches Nationalmuseum te Neurenberg, foto: J. A. van der Hoeve).

Afb. 1.7 De gracht ter hoogte van het poortgebouw in 
1926, vanuit het westen gezien (bron: Het Utrechts Archief, 
catalogusnummer 80710).
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Afb. 1.9a Een afbeelding van het klooster Nieuwlicht uit de vroege achttiende eeuw van J. Stellingwerf, rond 1725 (bron: Het Utrechts 
Archief, catalogusnummer 37650).

Afb. 1.9b De tweede afbeelding van het klooster Nieuwlicht uit 
de vroege achttiende eeuw van L.P. Serrurier, rond 1730. Beide 
tekeningen zouden zijn gemaakt naar een onbekend voorbeeld 
uit de vroege zeventiende eeuw (bron: Het Utrechts Archief, 
catalogusnummer 35059).

Afb. 1.10 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 (bron: Het Utrechts 
Archief, catalogusnummer 37649).

in afzondering leven. Hoewel er sprake is van een min of 

meer vast stramien, wil dat niet zeggen dat de plattegron-

den van de afzonderlijke kloosters exact bekend zijn.

De bestaande afbeeldingen leveren evenmin sluitende 

informatie op. De oudste afbeelding van Nieuwlicht 

dateert rond 1510 en is afkomstig van een triptiek die de 

stamboom van de kartuizerstichtingen weergeeft (Afb. 

1.8). Deze laat echter een idealistisch beeld van de werke-

lijkheid zien. Twee vroeg achttiende-eeuwse afbeeldingen 

(Afb. 1.9) ogen realistischer, maar het is de grote vraag 

of zij dat ook werkelijk zijn. Volgens de beschrijvingen 

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. 1.10).
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Afb. 1.11 Uitsnede geomorfogenetische kaart van Zuid-Utrecht, schaal 1:25.000 Blad 1 Harmelen, Geografische Instituut Utrecht, H.J.A. 
Berendsen 1982.

1.1  Landschappelijke en historische 
context

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. 1.11-13). 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 

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. 1.14-15).

In 1498 wordt het land binnen de Vechtbocht in een 

oorkonde omschreven als dat goit the Enghe gelegen 

buyten die Weertpoirt opt Hoghelant. De totale opper-

vlakte van de landen die eigendom van het kapittel waren 

bedroeg 61,5 morgen, ofwel 52 hectaren, aan verpachte 
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Afb. 1.12 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. 1.13 De kadastrale kaart van 1832 geprojecteerd op de 
topografische kaart (bron: R. van de Mark 2001, Kaart 1).

landen en 28 morgen, ofwel 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 ongeveer 20 morgen. In 1417 werd het grondbe-

zit uitgebreid met een vermoedelijk eveneens geallodia-

liseerd leen genaamd den Enge, dat 8 morgen groot was 

(Palmboom 1995, 172-181).

Wat nu precies Blomendale of Bloemendaal is, blijft nogal 

mistig. Of hier een hofstede of huis heeft gestaan is niet 

bekend, al is het niet uitgesloten. Mogelijk gaat het bij de 

aanduiding van guet of goed simpelweg om een stuk land 

met deze naam als toponiem.4

Op historische kaarten staat de locatie van het kloosterter-

rein weergegeven. De vogelvluchtkaart van Anthonie van 

den Wijngaerde (ca. 1558) geeft een mooi beeld van de 

drie kloosters ten noorden van de stad liggend langs de 

Vecht: Bethlehem (1423), Nieuwlicht (1392) en Mariëndaal 

(1244) (Donkersloot-de Vrij 1989, 28-29) (Afb. 1.16). 

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 

kloosterterrein: de grachten en perceelsloten, het poortge-

bouw en een boerderij met bijgebouwen (Afb. 1.17). 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 en direct over het kloosterterrein.

De orde van de Kartuizers

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. Bruno gaf een carrière binnen de kerk op 

om, samen met twee volgelingen, als kluizenaar te gaan 

leven op een goed te Sèche-Fontaine dat in bezit was 

van het klooster van Molesmes. Zijn aanhang groeide in 

korte tijd, waardoor hij werd gedwongen te kiezen om 

zich aan te sluiten of te vertrekken. Hij koos voor het 

laatste en vertrok met zes anderen naar Grenoble, waar 

hij het onherbergzame gebied Chartreuse aangewezen 

kreeg. Hier bouwden zij hun kluizen bij elkaar. Na zes jaar 

werd hem verzocht naar Rome terug te keren, en moest 

hij La Grande Chartreuse verlaten. Twee jaar later kreeg 

hij toestemming om zijn kluizenaarsbestaan weer op te 

nemen, zij het ditmaal in Italië. Hij vertrok naar Calabrië 
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Afb. 1.14 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. 1.15 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 een Vechtbocht (bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer 
84634).
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Afb. 1.16 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 (1392) en Mariëndaal (1244) (bron: M. Donkersloot-de Vrij 1989, 28-29).

waar hij de hermitage van Santa Maria della Torre stichtte 

en daar in 1101 overleed.

De groei van de orde bleef in eerste instantie beperkt 

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).

In de noordelijke Nederlanden zijn gedurende de 

veertiende en vijftiende eeuw in totaal negen kartuizen ge-

sticht. De eerste in het huidige Nederland werd gebouwd 

bij Geertruidenberg en stamt uit 1336, de laatste dateert 

uit 1485 en werd in Kampen gesticht. Met uitzondering 

van de kartuis van Roermond, verdwijnen 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 van Willem 

van Oranje, bleef dit wel bestaan en werd uiteindelijk in 

1783 gesloten op last van Oostenrijkse keizer Joseph II. 

Roermond is dan ook de enige stichting van de kartuizer-

orde in Nederland die grotendeels bewaard is gebleven 

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

De orde is oorspronkelijk gebaseerd op de regel van 

Benedictus, die door Bruno werd aangepast om het 

kluizenaarsideaal 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 houtsnij-

den. 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 in vergadering bijeengeroepen in 

La Grande Chartreuse. 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 mon-

niken en een prior die gekozen werd uit hun midden. De 
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Afb. 1.17 Uitsnede kadastrale kaart van 1832.

monniken waren de ingetreden broeders die volgens de 

strenge regels van de orde leefden. Zij werden, als zij aan 

de juiste eisen voldeden, na een relatief lange proefperi-

ode 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 pro-

curator, 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 finan-

ciële 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 de leken-

broeders, bestaande uit de conversen en de 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 

gehoorzaamheid, bekering en volharding afgelegd. De do-

naten verbonden zich door een contract aan de orde. Zij 

legden geen gelofte af, maar moesten zich wel onderwer-

pen 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).

Iedere stichting van de kartuizerorde was in feite een 

miljoenenonderneming. De leefwijze en het relatief kleine 

aantal personen dat aan de kloosters verbonden was, 

kon alleen gerealiseerd worden wanneer minstens één 

rijke stichter voor het startkapitaal zorgde. Dit kon door 

schenking van geld en/of land. Verder werden land, geld 

en goederen ook van andere weldoeners geaccepteerd. 

Met behulp van de schenkingen door particulieren kon 

bijvoorbeeld de bouw van een of meerdere kluizen 

gefinancierd worden, eventueel in combinatie met het 

levenslange onderhoud van een of meerdere monniken. 

Overige inkomsten kwamen binnen van landerijen die 

verpacht werden en waarvan de procurator de tienden en 

pachttermijnen inde (Gumbert 1975,10-16; Sanders 1990, 

16-18; Mores 2009,4; Nissen 2009, 63-77).

Bouwgeschiedenis van Nieuwlicht

Over de bouwgeschiedenis van Nieuwlicht zijn diverse 

gegevens bekend. In 1390 nam Zweder van Abcoude, 

heer van Gaasbeek, Putten en Strijen, zich voor een 

kartuizerklooster te stichten. In 1391 liet hij daadwerkelijk 

een akte opstellen. Zijn vriend Tydeman Graeuwert, prior 

van het kartuizerklooster bij Brugge, was bij iedere stap 

betrokken. Deze was oorspronkelijk uit Utrecht afkomstig 

en werd vanuit de orde als rector aangesteld voor de uit-

voering 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 gevorderd, dat de inwijding van 

het kapittelhuis met het kleine pandhof en de helft van 

de grote pandhof kon plaatsvinden (Scholtens 1953, 47; 

Gumbert 1974, 25-26). Het complex is vermoedelijk vrij 
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spoedig omgracht. In 1393 blijkt 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 de achttiende-eeuwse 

tekeningen van Stellingwerf en Serrurier wordt inderdaad 

een ommuurd complex afgebeeld.

In het voorjaar van 1395 aanvaardde het generaal kapit-

tel het in wording zijnde klooster. Rond die tijd werd 

Nieuwlicht bezocht door visitatoren voor de inspectie van 

de bouw en bouwplannen. Men vond dat een aantal zaken 

niet genoeg in overeenstemming was met de eenvoud 

en soberheid van de orde. Graeuwert kreeg als prior de 

opdracht dit ter harte te nemen (Scholtens 1952, 103-4; 

Gumbert 1974, 21-26).

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).

Rond 1412 komt Nieuwlicht in de financiële moeilijkheden 

als gevolg van het verlies van landerijen in Zeeland en de 

Grote Hollandse waard door overstromingen. De bewoners 

waren gedwongen zich te verspreiden over andere huizen, 

omdat hun eigen huis hen niet kon onderhouden. Maar 

vóór 1417 was het leven in Nieuwlicht weer hersteld, want 

in 1416 werden plannen gemaakt om de grote pandhof te 

plaveien (Gumbert 1974, 33-34; Mores 2009, 7).

Tussen 1428 en 1432 zijn de monniken weer gedwongen 

te vertrekken, ditmaal als gevolg van de onrust door het 

Utrechtse Schisma5 (Gumbert 1974, 36-39; Mores 2009, 

7). Daarna kon aan de voltooiing van de bouw worden 

begonnen. 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. Het poortge-

bouw dateert uit de vijftiende eeuw evenals een deel van 

de ‘boerderij’ (Klück 2007).

Ook zijn er enkele gegevens bekend over het interieur 

van Nieuwlicht. Zo weten we dat er gebrandschilderde 

ramen aanwezig moeten zijn geweest. Bovendien waren 

er geschilderde memorietafels, gebeeldhouwde gedach-

tenisstenen en een monumentale graftombe van de Van 

Abcoudes aanwezig (Scholtens 1953, 49-52). Van de 

schilderijen die er ooit in Nieuwlicht waren, zijn er slechts 

drie bewaard gebleven. Eén is een paneel van Jan van 

Eyck uit 1441, dat het middenstuk is van een drieluik ‘de 

heilige Maagd met de Kartuizer’. Afgebeeld wordt Jan Vos, 

die omstreeks 1450 prior van Nieuwlicht was.6 Dit paneel 

was op het Barbara altaar geplaatst. Het tweede altaarstuk 

is een triptiek uit 1521, gemaakt door een meester uit 

de Utrechtse school, dat was geplaatst op het altaar van 

de Heilige Martelaren. Afgebeeld staat de familie Pauw, 

waarvan diverse leden tot de kartuizerorde behoorden 

(Scholtens 1953, 53-57). Het derde stuk, dat vermoedelijk 

uit Nieuwlicht afkomstig is, is een kruisigingtriptiek uit 

omstreeks 1535, geschilderd door Jan van Scorel, en zou 

boven het hoogaltaar hebben gehangen (Van Kalveen, 

2004).
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Archeologisch onderzoek naar de kartuizerkloosters in 

Nederland

In de noordelijke Nederlanden werden tussen 1336 en 

1485 in totaal negen kloosters van de kartuizerorde ge-

sticht, waarvan Nieuwlicht de vierde is (Gruijs 1975, 164). 

De overige acht stichtingen worden in deze paragraaf in 

chronologische volgorde behandeld. 

‘Het Hollandse Huis’ - Geertruidenberg

Het eerste kartuizerklooster is ‘Het Hollandse Huis’ 

bij Geertruidenberg (1336-1573). Dit is het oudste in 

het huidige Nederland en werd gebouwd in het hui-

dige Raamsdonksveer. Het klooster kreeg na de Sint 

Elizabethsvloed 1421 te maken met financiële problemen. 

In 1566 werd het getroffen door de Beeldenstorm. In 1573 

werden de kloosterlingen verjaagd en werd het complex 

geplunderd. In de jaren erna is het afgebroken (Sanders 

1990, 162-170; Gaens en De Grauwe 2007, 107-108).

Van de resten is weinig bekend. In 1964 zijn de fun-

damenten van een kluis opgetekend door Renaud. De plat-

tegrond toont een gang (0,93 bij 3,43 m) met daarnaast 

een afvalput (doorsnede 1,20 m). Naast de gang bevindt 

zich een ruimte van 3,43 bij 4,80 m. Alles bij elkaar levert 

dit een benedenverdieping op van 6 bij 3,5 m (Sanders 

1990, 45 afb. 4).

Tijdens een proefsleuven-, sondeer- en booronderzoek in 

2001 werd de fundering van een deel van de westelijke 

kloostermuur en de gracht aangetroffen, evenals diverse 

funderingen van kloostergebouwen (Jordanov 2011, 11).

In de winter van 2004-2005 is door Archeologisch 

Adviesbureau RAAP een archeologisch vooronderzoek 

uitgevoerd. Dit bestond uit bureauonderzoek en weer-

standsmetingen in combinatie met een karterend booron-

derzoek. Aan de hand hiervan kon de omtrek en de uitleg 

van het klooster worden gereconstrueerd. Vastgesteld 

kon worden dat het complex ommuurd en omgracht is 

geweest, en uit twee delen bestaat. Het westelijk deel is 

west-oost georiënteerd en meet circa 120 bij 90 m. Het 

oostelijk deel is zuidwest-noordoost georiënteerd en is 

170 bij 70 m binnen de grachten. De oppervlakte van het 

totale complex bedraagt 290 bij 70 tot 90 m, exclusief de 

grachten. De gracht is circa 10 tot 12,5 m breed en ge-

middeld 1,6 m diep. Tussen de gracht en de kloostermuur 

ter hoogte van het westelijk deel van het klooster is een 

circa 5 tot 20 m brede, grotendeels onbebouwde ruimte 

aangetroffen. Bij het oostelijk deel van het klooster bleek 

dat de gracht direct tegen de kloostermuur aan heeft 

gelegen. Van het complex zijn aanwijzingen voor resten 

van diverse structuren gevonden, zoals de grote klooster-

gang met cellen, de kloosterkerk, het poortgebouw, de 

gemeenschappelijke gebouwen ten zuiden van de kerk 

en enkele gebouwen in het oostelijk deel van het klooster 

(Van Kempen en Schiferli 2005, 3-4). In 2007 vond een 

archeologische begeleiding van sloopwerkzaamheden en 

een opgraving met beperkingen van riool- en kabelsleuven 

op het kloosterterrein plaats, eveneens uitgevoerd door 

Archeologisch Adviesbureau RAAP. Bij dit onderzoek 

werden geen resten van het klooster anders dan gracht-

vullingen en losse bouwfragmenten in secundaire context 

aangetroffen (Jordanov 2011, 3,33).

‘Monnikhuizen’ - Arnhem

De tweede stichting is ‘Monnikhuizen’ of ‘Het Gelderse 

Huis’ bij Arnhem (circa 1335/1342-1584). Vanuit hier 

werd onder andere de kartuis van Amsterdam gesticht 

(Gaens en De Grauwe 2007, 109-110). In het geval van 

Monnikhuizen zou het gaan om een zogenaamd conven-

tus duplex, een dubbelklooster met 24 monniken (Sanders 

1990, 47). Het staat in de literatuur bekend om de grote 

culturele bloei die het heeft gekend. In 1572 en 1580 

werden grote gedeelten van het complex verwoest (Gaens 

en De Grauwe 2007, 109-110).

Op het terrein van het klooster zouden gemetselde 

grafkelders, een water- of afvalput en enkele muurkelders 

zijn gevonden (Gruijs 1975, 93).

‘Onze Lieve Vrouwe van Bethlehem’ - Roermond

De derde stichting is ‘Onze Lieve Vrouwe van Bethlehem’ 

in Roermond (1376-1783), die oorspronkelijk al in 1368 

werd geïnitieerd. Tussen 1369 en 1373 werd eerst de 

Bethlehemkapel gesticht op de grens van het terrein van 

de toekomstige kartuis. In 1376 kon tot de feitelijke bouw 

van het klooster worden overgegaan (Gaens en De Grauwe 

2007, 116-118). Het bijzondere aan deze kartuis is dat 

deze als enige in Nederland midden in de stad is gebouwd 

en als enige de Tachtigjarige oorlog heeft overleefd en 

daarom het langst heeft gefunctioneerd. Het klooster 

werd uiteindelijk in 1783 door keizer Jozef II opgeheven.

Het complex bestaat nog voor een deel. De kerk, de 

kapel voor de broeders en een gedeelte van de kruisgang 

hebben de tand des tijds doorstaan (Afb. 1.18). Een aantal 

gebouwen, waaronder de kluizen, werd echter na de 

opheffing afgebroken. Van het geheel is een plattegrond 

uit 1784 bekend waarop vijftien cellen staan afgebeeld. 

In 1984 is een archeologisch onderzoek door Stichting 

Rura uitgevoerd waarbij de resten van twee cellen en een 

deel van de westelijke verlengde pandhofgang werden 

opgegraven. Van één kluis die volledig in beeld kwam, 

kon worden vastgesteld dat van twee bouwfasen sprake 

was. In de eerste fase bestond de onderzochte kluis uit 

een vierkant gebouwtje van 6,5 bij 6,5 m opgedeeld in 

drie vertrekken, met een gang evenwijdig aan de pandhof-

gang. Deze laatste was circa 2 m breed, en waarschijnlijk 

aangelegd in de eerste helft van de vijftiende eeuw. Bij de 

tweede fase werd de westelijke tuinmuur 1 m verschoven, 

het vloerniveau circa 40 cm verhoogd en de kluis totaal 

verbouwd. Deze fase werd in verband gebracht met de 

stadsbrand van 1665 (Wattenberghe 2011, 16-17). Een 

proefsleuvenonderzoek door het ADC in 2003 leverde de 

resten op van een tuinmuur en een beerput (Wattenberghe 

2011, 15). Bouwhistorisch onderzoek van de overgeble-

ven gebouwen werd gestart in 2005. Uit dit onderzoek 

komt naar voren dat het complex verschillende fasen van 

bouw en uitbreiding heeft gekend. Onder meer de kapel 



19 

is in verschillende fasen vergroot. Verder kwam vast te 

staan dat twee stadsbranden, respectievelijk in 1554 en 

1665, directe aanleidingen vormden voor verbouwingen 

(Dukers 2006; 2009, 103-121). In hetzelfde jaar vond ook 

archeologisch onderzoek, uitgevoerd door SOB Research, 

plaats naar de cellen aan de westzijde van het complex. 

In tegenstelling tot de verwachting, want in afwijking van 

de plattegrond uit 1784, werden de overblijfselen van 

niet zes, maar zeven kluizen aangetroffen, in de meeste 

gevallen met de bijbehorende beerputten (Wattenberghe 

2011, 78-104). Meerdere bouwfasen werden onderschei-

den. In de eerste fase, vermoedelijk ten tijde van de 

stichting in 1376, zijn vijf kluizen gebouwd. Voor zover 

na kon worden gegaan volgens een identiek bouwplan. 

De kluizen meten circa 7 bij 7 m en zijn opgedeeld in drie 

vertrekken. Per twee cellen werd één vierkante beerput 

aangetroffen. Rond het midden van de vijftiende eeuw 

werd een zesde kluis en de verlengde pandhofgang 

gebouwd. De vijfde kluis kreeg, evenals de zesde, zijn 

eigen ronde beerput. De zevende cel werd gebouwd rond 

het midden van de zestiende eeuw. Aan het eind zes-

tiende, eerste helft zeventiende eeuw vond een groot-

schalige verbouwing plaats die in ieder geval in één cel 

kon worden waargenomen. Hierbij werd onder andere de 

binnenruimte van de kluizen heringedeeld en de gedeelde 

Afb. 1.18 Plattegrond van het kartuizerklooster ‘Onze Lieve Vrouwe van Bethlehem’ (1376-1783) te Roermond in 1784 (bron: Meertens 
Instituut databank Bedevaarten).

beerputten vervangen voor individuele beerputten. Tot 

slot werden meerdere fasen van de tuinmuur gedocumen-

teerd (Wattenberghe 2011, 189-193).

‘Sint Andries ter Zaliger Haven’ - Amsterdam

Na de vierde stichting, het ‘Huis van het Nieuwe Licht 

van Sint Salvator’ ofwel Nieuwlicht (1392-1580), komt 

‘St. Andries-ter-Zaliger-Haven’ bij de Lindengracht 

in Amsterdam (1392-1572) als de vijfde stichting in 

Nederland. Deze was een initiatief van de ‘consules et 

cives’ van de stad. De belangrijkste weldoener was de 

graaf van Holland. Ook in dit klooster werden in 1566 

en 1567 tijdens de Beeldenstorm grote vernielingen 

aangericht. In 1572 werd het in beslag genomen door een 

luitenant van Willem van Oranje. In 1577 werd het kloos-

ter totaal verwoest (Gaens en De Grauwe 2007, 122-124). 

Op één tekening van begin 1600 staat de desolate situatie 

afgebeeld: een stuk van de muur van de kloosterhof met 

daar tegenaan twee cellen en een rosmolen.7 De klooster-

tuin werd na de verwoesting vanaf 1602 tot 1860 gebruikt 

als begraafplaats.

Van dit klooster is enige archeologische informatie be-

kend. Bij opgravingen in de Jordaan in 2001 kwam muur-

werk te voorschijn. Er werden over een lengte van 16 m 

twee parallel aan elkaar lopende muren aangetroffen, die 
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onder de bestaande bebouwing doorliepen. Het metsel-

werk dateerde uit de eerste helft van de vijftiende eeuw en 

zou waarschijnlijk onderdeel vormen van het rechthoekige 

kloosterhof. De meest westelijke muur had steunberen en 

werd geïnterpreteerd als de buitenmuur van het complex. 

De muur ernaast zou een binnenmuur van de bebouwing 

zijn (Bureau Monumenten en Archeologie, 2008).

‘Sionsberg’- Zierikzee

Van ‘Sionsberg’ te Noordgouwe bij Zierikzee (1433-1572) 

is niet heel veel bekend en het lijkt niet echt goed van de 

grond gekomen. De kartuis kende nogal wat financiële 

moeilijkheden. Het complex moest in 1572 worden 

verlaten en werd in 1574 verwoest (Gaens en De Grauwe 

2007, 124-125). Van dit klooster zijn geen archeologische 

gegevens bekend.

‘Sinte Sophia van Constantinopel’ - ‘s Hertogenbosch

De stichting van ‘Sint-Sophia’ te Vught bij ‘s 

Hertogenbosch (1465-1577) is misschien wel de meest 

curieuze in Nederland. In de eerste jaren werd namelijk 

een aantal maal van locatie veranderd. In eerste instantie 

werd een kapel met vijf cellen in Olland bij Liempde 

gebouwd. De plek bleek echter niet te bevallen en men 

verhuisde naar de Eikendonk, tussen ‘s Hertogenbosch en 

Den Dungen. Hier werden een nieuwe kapel en zes cellen 

neergezet. Ook hier beviel het niet en er werd een goed 

in Vught aangekocht. De bestaande gebouwen werden 

verbouwd tot klooster en door een schenking was de 

bouw van acht cellen mogelijk. In 1543 werd de kartuis 

overvallen door de troepen van Maarten van Rossem. In 

1566 werd het zodanig beschadigd dat diverse monniken 

het klooster moesten verlaten. Na het herstel werd het in 

1572 geplunderd en in 1577 in brand gestoken (Gaens en 

De Grauwe 2007, 127-128).

Afb. 1.19 Plattegrond van het kartuizerklooster ‘Sint-Bartholomeus in Jeruzalem’ (1470-1572) te Delft, opgegraven in 1959 (naar: H.H. 
Vos 1975, afbeelding 9).

Van het complex in Vught zijn in 1797 enkele fundamen-

ten opgetekend. Verder zijn in de jaren ’50 van de vorige 

eeuw diverse malen sporen van muurwerk aangetroffen, 

waaronder restanten van wat vermoedelijk een riolering (!) 

zou zijn. Een aantal jaren geleden zijn bij het graven van 

een vijver stukken fundering en een waterput aangetrof-

fen (Van Rossum 2005, 7-22).

‘Sint Bartholomeus in Jeruzalem’ - Delft

Het kartuizerklooster ‘Sint-Bartholomeus in Jeruzalem’ 

bij Delft (1470-1572) is waarschijnlijk vanaf het begin af 

aan relatief groot. In 1491 zijn er al negentien monniken 

aanwezig. Het werd in 1572 gesloopt om te voorkomen 

dat het gebruik zou worden voor vijandelijke aanvallen 

(Gaens en De Grauwe 2007, 129-130). Uniek aan dit 

klooster is dat het in 1959 vrijwel compleet is opgegraven 

en zodoende de plattegrond bekend is (Afb. 1.19). Het 

complex bestond uit een grote rechthoekige pandhof (94 

bij 75 m) met een 2,5 m brede kruisgang waaraan 20 à 

21 celwoningen stonden. Aan de noordzijde van de grote 

pandhof bevonden zich zeven cellen, aan de oostzijde vijf, 

aan de zuidzijde zes à zeven en tot slot aan de westzijde 

twee. Aan de noordwestzijde van de kloosterhof bevonden 

zich het kapittelhuis, met mogelijk bovenin de biblio-

theek, de sacristie en de kerk (inwendige afmetingen 40 

bij 9 m). De kerk was in tweeën gedeeld, gescheiden door 

een doksaal. Het had een lekenbroederskoor (12 bij 9 m) 

en een monnikenkoor (25,5 bij 9 m). Ter hoogte van het 

lekenbroederskoor stond een kapel.

Aan de zuidwestzijde van de grote kruisgang lagen, 

aansluitend op een binnenplaats, de keuken met daaron-

der een kelder, en het verblijf van de lekenbroeders, dat 

mogelijk ook als gastenverblijf dienst deed (Vos 1975, 

20-24).
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‘Sint-Maarten op de Sonneberg’ - Kampen

‘Sint-Maarten op de Sonneberg’ te IJsselmuiden bij 

Kampen (1485-1580) is de laatste stichting in Nederland. 

De rector was afkomstig uit Nieuwlicht, net als de twee 

monniken waarvoor Nieuwlicht in de eerste jaren financi-

eel bijdroeg. De stichting is in feite niet geslaagd. Telkens 

was er sprake van een tekort aan geld en personeel. In 

1515 werd zelfs overwogen de kartuis op te heffen. In 

1572 werd het voor Willem van Oranje veroverd en acht 

jaar later verwoest (Gaens en De Grauwe 2007, 130-131). 

Van het complex zijn geen archeologische gegevens 

bekend. Lange tijd werd in Kampen vermoed dat het 

‘Witte huisje’ op de Sonnenberg een restant was van het 

klooster. Gedacht werd aan een overgebleven cel. Het 

gebouwtje was om die reden op de gemeentelijke monu-

mentenlijst geplaatst. Een bouwhistorische verkenning en 

historisch onderzoek leidden echter tot de conclusie dat 

het om een huisje uit de negentiende eeuw gaat (Mierlo 

2006).

1.2  Archeologische context

De eerste melding van archeologische vondsten die 

in verband kunnen worden gebracht met het klooster 

Nieuwlicht dateert uit 1922. Volgens een krantenbericht 

waren bij bouwwerkzaamheden op een terrein nabij de 

Laan van Chartroise de resten van een “gang” en mense-

lijke skeletresten aangetroffen. Hoewel de “gang” schoon 

Afb. 1.20 Het ‘Utrechtse schip’ dat bij de opgraving aan de Van 
Hoornekade te Utrecht in 1930 werd geborgen en sinds jaar en 
dag staat opgesteld in het Centraal Museum (bron: Het Utrechts 
Archief, catalogusnummer 41572).

water bevatte, werd deze geïnterpreteerd als riool van het 

klooster.8

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

oostzijde 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 skeletten aangetroffen, waarna de politie werd 

geïnformeerd. Dit voorval leidde tot een aantal archeolo-

gische waarnemingen in hetzelfde jaar. Tijdens de aanleg 

van een riool ten noordoosten van de rotonde werden 

opnieuw graven 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).

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 wegwerkzaamheden opnieuw een menselijk 

skelet aangetroffen, deze vondst leidde tot het onderzoek 

waarvan hier verslag wordt gedaan. 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, in het 

bijzonder de grote pandhof, gezocht moesten worden. 

Dit leidde tot een proefsleuvenonderzoek in 2008 in 

het kader van het sloop-nieuwbouwproject ‘de Kop van 

Geuzenwijk’, eveneens uitgevoerd door archeologen van 

de Afdeling Erfgoed gemeente Utrecht.9 Bij dit proefsleu-

venonderzoek 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. Het onderzoek leidde in 2009 tot een 

definitief archeologisch onderzoek,10 ditmaal uitgevoerd 

door Hollandia Archeologen uit Zaandijk.

Uit de omgeving van de onderzoekslocatie zijn diverse 

opmerkelijke vondsten uit andere perioden afkomstig. De 

oudste vondst van Utrecht kwam bij graafwerkzaamheden 

aan de Thorbeckelaan voor de dag. Het is een stenen 
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strijdhamer die omstreeks 2200 voor Chr. dateert (De 

Groot 2000, 13).

Ook werd een ‘Vikingzwaard’ aangetroffen in de restgeul 

van de Vecht ter hoogte van de Van Hoornekade (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. 1.20). Het staat sinds jaar en dag 

opgesteld in het Centraal Museum. Het dateert rond het 

jaar 1000 en werd eveneens aangetroffen in de restgeul 

van de Vecht (Van Vliet 2000, 58).

1.3  Archeologische verwachting

Op basis van de eerdere archeologische begeleidingen 

van werkzaamheden aan de Marnixlaan werd verwacht dat 

er in ieder geval meer menselijke skeletten tevoorschijn 

zouden komen.

Ook werd vermoed dat zeker een deel van de kerk in 

zicht zou komen. Voor het overige was onbekend of er 

nog sporen van het klooster aanwezig zouden zijn. Het 

was aannemelijk dat het in de zestiende eeuw volledig 

gesloopt was en dat door de aanleg van stadsuitbreidin-

gen in de jaren ’20 en de aanleg van de Marnixlaan in de 

jaren ’60 van de vorige eeuw niet veel de resten van het 

complex zouden zijn overgebleven (Afb. 1.21-22).

Gezien de vondsten in de directe omgeving van de 

onderzoekslocatie kon niet worden uitgesloten dat er ook 

oudere bewoningssporen aanwezig zouden zijn. Langs 

de Vecht moet in vroegere tijden zijn gewoond, al zijn 

archeologische aanwijzingen daarvoor zeldzaam. Toch 

mocht op basis van de ligging van de locatie, namelijk op 

de stroomrug van de Vecht, bewoning uit bijvoorbeeld 

de Romeinse tijd verwacht worden. Bovendien blijkt 

uit de literatuur dat binnen de Vechtbocht een vroeg-

middeleeuwse curtis moet hebben bestaan, op grond 

waarvan mogelijke aanwezigheid van vroegmiddeleeuwse 

bewoning niet uitgesloten kon worden. Tot slot leek de 

informatie over de stichting van het klooster juist op deze 

locatie een aanwijzing te kunnen zijn voor het bestaan van 

een middeleeuwse hofstede of huis.

1.4  Doel van het onderzoek

In de eerste plaats moest het bij toeval aangetroffen 

skelet worden gedocumenteerd en geborgen.

Na spoedoverleg werd besloten voorafgaand aan de 

overige werkzaamheden aan de Marnixlaan archeologisch 

onderzoek uit te voeren zodat eventueel aanwezige 

andere skeletten en mogelijke sporen van het klooster 

veiliggesteld en gedocumenteerd konden worden.

1.5  Onderzoeksvragen

De eerste vraag die zich aandiende betrof het aangetrof-

fen skelet. Was het slechts één individu of waren er 

nog meer? Ging het om een individu uit de tijd van het 

klooster en zo ja, zou het een monnik zijn of mogelijk een 

buitenstaander?

De tweede onderzoeksvraag had betrekking op de 

kloosterkerk die bij eerdere waarnemingen was aangetrof-

fen. Waren er nog meer ondergrondse resten van de kerk 

aanwezig en konden we de plattegrond meer volledig in 

beeld krijgen? Op basis van de waarnemingen in 2001 was 

weliswaar een reconstructie van de kerk gemaakt (Afb. 

Afb. 1.21 Werkzaamheden voor de verbreding van het wegdek van de Marnixlaan in 1963, tussen de Geuzenstraat en J.S. de Rijkstraat 
(bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer 63895).
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3.4), maar het was echter de vraag of deze ook corres-

pondeerde met de werkelijkheid. Juist omdat tussen de 

kloosters onderling grote verschillen in uitleg en bouw-

wijze blijken op te treden.

De derde onderzoeksvraag richtte zich op de aanwezig-

heid van overige sporen van het klooster. Waren er nog 

meer tastbare resten van het complex? En zo ja, kon daar 

een functie aan worden toegedicht? En zou het bij kunnen 

dragen aan de reconstructie van de plattegrond van het 

klooster?

De vierde onderzoeksvraag ging over de aanwezigheid 

van eventuele oudere bewoningssporen.

Waren er sporen uit de Romeinse tijd, vroege middeleeu-

wen of late middeleeuwen aanwezig?

In het geval er inderdaad sporen zouden worden aan-

getroffen, moest worden bepaald wat de aard, omvang, 

datering en kwaliteit van de resten was. Verder moest een 

eventuele te onderscheiden fasering en/of stratigrafie 

worden vastgesteld en nagegaan of er aanwijzingen waren 

voor bewoningscontinuïteit. Verder moest de geologische, 

geomorfologische en bodemkundige opbouw van het 

plangebied in kaart worden gebracht en moest worden 

bepaald wat de relatie met de archeologische resten was. 

Onderdeel daarvan was de vraag of de restgeul van de 

Vecht op het terrein aanwezig was en wat de datering van 

de verlanding is.

1.6  Methode 

Voor de aanvang van het onderzoek werd met het IBU 

afgesproken dat het asfalt van de eerste sectie van de 

wegvernieuwing volledig zou worden verwijderd. De 

opgraving zou vervolgens in twee delen uiteen vallen, 

zodat de rotonde deels gehandhaafd kon blijven voor 

de doorstroming van het verkeer. Zodoende zijn eerst 

sleuven aangelegd ten noordoosten van, en op de rotonde 

(Afb. 3.1, Sleuf 1 t/m 3, Sleuf 5). Daarna is een sleuf 

aangelegd op het tracé ten zuidwesten daarvan (Afb. 3.1, 

Sleuf 4). Uiteindelijk is ervoor gekozen deze laatste nog 

een klein stukje uit te breiden ter hoogte van de bushalte 

in verband met de vondst van poeren en ander muurwerk 

dat gedeeltelijk onder de bushalte en het trottoir bleek 

schuil te gaan.

In totaal is circa 1500 m² opgegraven in minimaal één 

vlak. Daar waar skeletten aangetroffen werden, is ervoor 

gekozen een tweede vlak aan te leggen. Gezien de diepte 

van de geplande verstoring tot maximaal 80 cm onder 

maaiveld zijn de muurresten en overige sporen niet vol-

ledig uitgegraven of diep gecoupeerd.

In overleg met het IBU werd besloten dat de aangetroffen 

resten zo goed mogelijk behouden dienden te blijven. 

Om ze voor de toekomst veilig te stellen werd een extra 

dik pakket zand over de sporen aangebracht en is het 

wegdek ter plaatse hoger aangelegd dan oorspronkelijk 

was gepland.

Bij de waarneming in oktober 2007 bleek de diepte van de 

verstoring zo gering, dat er geen sporen werden aange-

sneden. Wel is door middel van een aantal zoeksleufjes 

de kloosterkerk opgezocht, om zodoende de ligging en 

omtrek van het gebouw te kunnen bepalen (Sleuf 6 t/m 

8). De totale oppervlakte van de sleufjes bedraagt circa 65 

m².

Alle vlakken zijn gefotografeerd, getekend en gewater-

past. Een aantal sporen is gecoupeerd om de eventuele 

versnijdingen en de kwaliteit van de structuren vast te 

kunnen stellen. Alleen ter hoogte van het waterkanaal is 

een klein profiel gezet. Profiel en coupes zijn gefotogra-

feerd en getekend (schaal 1:20).

De skeletten zijn met de hand vrij gelegd, gefotografeerd, 

getekend (schaal 1:10) en vervolgens geborgen. Alleen 

wanneer het geringe restanten betrof, zoals een stukje 

schedeldak of een stukje onderbeen met knieschijf, zijn 

deze op de vlaktekening aangegeven, maar zijn detailte-

keningen en –foto’s achterwege gelaten.

Het overige vondstmateriaal in de vorm van aardewerk, 

metaal en bouwfragmenten is verzameld tijdens de aanleg 

van de vlakken. Gezien de aard van het onderzoek, de 

beperkte diepte van de ontgraving en het feit dat het 

klooster in het verleden grondig is gesloopt, zijn er 

nauwelijks vondsten anders dan de skeletten.

Afb. 1.22 De werkzaamheden tijdens de aanleg van de rotonde 
aan de Marnixlaan te Utrecht ter hoogte van de Laan van 
Chartroise en Van Hoornekade in 1964 (bron: Het Utrechts 
Archief, catalogusnummer 84173).
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De voorbereiding van het project was in handen van A.M. 

Bakker (gemeentelijk adviseur archeologie).

Het veldteam bestond uit C.M.W. den Hartog (project-

leider) en M. Hendriksen (senior veldtechnicus). Het 

team werd aangevuld met A. Aarts, D. Claessen, M. van 

Deventer, M. Duurland, I. Kaptein, T. Moesker, M. van 

Wulfften Palthe en S. Zee. Diverse mensen boden spontaan 

hun diensten aan als vrijwilliger: Cliff, Monique, Fabian, 

Jeanet, Truus, Paula en Shareena. 

De graafmachine werd bediend door H. van Roekel 

(Agterberg b.v.). Bouwhistoricus J.A. van der Hoeve hielp 

bij de beschrijving van het aangetroffen muurwerk van 

het bijgebouw. Het fysisch-geografisch onderzoek en 

de verslaglegging daarvan werd uitgevoerd door M. van 

Dinter (ADC Archeoprojecten). 

De technische uitwerking van de velddocumentatie en 

het geborgen vondstmateriaal is uitgevoerd door C. den 

Hartog en M. Hendriksen. De bouwfragmenten zijn bestu-

deerd, gedetermineerd en getekend door H. Hundertmark 

en beschreven door C. den Hartog. De aardewerk- en 

metaalvondsten zijn gedetermineerd en beschreven door 

M. Hendriksen. Het skeletmateriaal is bestudeerd en 

beschreven door C. van der Linde (Bureau Tot Op Het Bot, 

Amsterdam). Het digitaliseerwerk, uitwerking en verslag-

legging was in handen van C. den Hartog. Bouwhistoricus 

H. Hundertmark tekende de reconstructie van de kerk. De 

vondsten zijn gefotografeerd door H. Lägers, met uitzon-

dering van het skeletmateriaal. Dit werd gefotografeerd 

door C. van der Linde. De opmaak van de afbeeldingen 

werd verzorgd door E. van Wieren.

R.P.G. de Weijert en G.C. Coppack droegen bij met 

kritische kanttekeningen. De eerste is als promovendus 

verbonden aan de Universiteit Utrecht en doet in dat 

kader onderzoek naar Nieuwlicht. De tweede is één van 

de meest vooraanstaande specialisten op het gebied van 

monastieke archeologie in Groot-Brittannië.

Tenzij anders vermeld zijn allen werkzaam bij de Afdeling 

Erfgoed van de gemeente Utrecht.
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2  Fysisch-geografische resultaten
 M. van Dinter 

2.1  Inleiding

Het fysisch-geografisch onderzoek tijdens het archeologi-

sche onderzoek is gericht op het lithologisch en sedimen-

tologisch beschrijven van de sleufvlakken en -wanden. 

Aan de hand van deze beschrijving is de opbouw van de 

bodem genetisch geïnterpreteerd. Hierdoor ontstaat een 

beeld van de landschappelijke context van de vindplaats 

en welke natuurlijke processen een rol hebben gespeeld 

bij de ontstaans geschiedenis van de ondergrond. Het 

fysisch-geografisch onderzoek moet namelijk inzicht 

geven in de bodemgesteldheid van een onderzoeksterrein.

Voor het archeologisch onderzoek is een specifieke vraag 

geformuleerd met betrekking tot het fysisch-geografisch 

onderzoek:

- Wat is de geologische, geomorfologische en bodemkun-

dige opbouw van het plangebied en wat is de relatie met 

de archeologische resten?

Het opgravingsterrein bevindt zich op de meandergordel 

van de Vecht en wel in een gebied waar deze stroomrug 

zich in tweeën splitst (Afb. 2.1). Het opgravingsterrein ligt 

op de oostelijke tak die ca. 500 m breed is. De stroomrug 

van de Vecht maakt deel uit van het Utrechtse stroomstel-

sel.11 Het stelsel 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.12 

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 bin-

nen haar stroomgordel is weinig bekend.

Direct ten noorden van het opgravingsterrein splitst de 

stroomrug van de Vecht zich in tweeën. Over de westelijke 

tak hebben 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 

namelijk een middeleeuws 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.13 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. 2.1).14 

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

ten zuiden van de Marnixlaan, is een restgeul van de 

Vecht gevonden.15 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 

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. 2.1). Deze restgeul ligt aan de rand van de me-

andergordel. 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.16 Deze 

uitkomst sluit opvallend goed aan op C14-dateringen van 

de laat-Romeinse/vroegmiddeleeuwse restgeul van de 

Oude Rijn, die rond de vijfde eeuw begint te verlanden.17 

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de Oude Rijn rond 500 

na Chr. vervolgens een geheel nieuwe, sterk meanderende 

rivierbedding vormt in het centrale deel van de stroom-

gordel.18 Al lijkt het onwaarschijnlijk, toch kan op basis 

van de beschikbare 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 

waargenomen ca. 800 m ten zuiden van de Marnixlaan, bij 

de aanleg van een bouwblok aan de Ahornstraat in 2006. 

Een C14-datering van de basis van deze restgeul levert een 

uitkomst van 912 ± 28 BP, ofwel 1030 – 1210 cal AD.19 

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.20 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 
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reconstructie worden gemaakt van deze loop (Afb. 2.1). 

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.

Methode

De bodemopbouw van het opgravingsterrein is bekeken 

aan de hand van vlakken in sleuf 1 en 4 plus waarnemin-

gen en boringen in sleuf 4. De boringen zijn uitgevoerd 

met een 7 cm Edelmanboor en 4 cm guts vanaf 120 

cm-maaiveld. De bodemtextuur en archeologische 

indicatoren in de profielwanden en de boringen zijn 

be schreven volgens SBB 5.1 van het NITG-TNO waarin 

ondermeer de standaard classificatie van bodem monsters 

volgens NEN5104 wordt gehanteerd.21 Daarnaast zijn 

de waarnemingen die zijn gedaan tijdens het proefsleu-

venonderzoek op het aangrenzende terrein in 2008 

meegenomen in dit rapport, te weten de profielwanden 

en kijkgaten van sleuf 1-3. Deze waarnemingen zijn op 

dezelfde manier beschreven.

Verder zijn sedimentmonsters voor C14-analyse genomen 

uit de profielwand van proefsleuf 3. De monsters zijn 

dubbel verpakt in plastic, geadministreerd en opgeslagen. 

Na afloop van het veldwerk zijn de twee monsters gese-

lecteerd voor datering. Uit de monsters zijn zaden van 

land- en oeverplanten gehaald. De zaden zijn geselecteerd 

door ADC Archeoprojecten (analyse C. Moolhuizen en M. 

Bouman). Deze zaden zijn opgestuurd voor AMS-datering 

naar het Centrum voor Isotopen Onderzoek (CIO) van 

de Universiteit Groningen. De C14-dateringen zijn gekali-

breerd met het kalibratieprogramma Oxcal versie 4.1.3 

(Bronk Ramsey, 2009).

Afb. 2.1 Ligging van het onderzoeksterrein, gebogen sloten op historische kaarten, opgravingsterrreinen waar de restgeul van de Vecht 
is waargenomen en de gereconstrueerde restgeul van de Vecht op de geologische kaart van Wansleeben (1982).
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2.2  Opbouw van de bodem

Bij het archeologisch onderzoek in 2007 zijn in het 

centrale deel van sleuf 1 menselijke resten aangetroffen. 

Deze waren ingegraven in een ondergrond van geel, 

kalkrijk, matig fijn zand (Zs1, 150 –210 um).

Het vlak in het centrale deel van sleuf 4 bestaat uit een 

pakket kalkrijke, matig zandige klei (Kz2). Op ca. 1 m–

maaiveld gaat dit pakket over in een kalkrijk zandpakket 

(Zs1). In het uiterste zuidwestelijke deel en het noordoos-

telijke deel van de sleuf bestaat het vlak echter uit grijze, 

kalkarme klei (Afb. 2.2). Uit boringen in deze delen blijkt 

dat op beide plaatsen het kleipakket naar beneden toe 

geleidelijk overgaat in kalkrijke, uiterst siltig (Ks4) en ver-

volgens zandige klei (Kz2-3). Op 220 resp. 90 cm onder 

het sleufvlak bevindt zich een zandpakket (Zs1, MF).

Het vlak van proefsleuf 1 en 2 uit 2008 bestaat voorname-

lijk uit kalkrijke, matig zandige klei (Kz2) met daaronder 

zand (Zs1). Een kijkgat in het uiterste noordwesten van 

sleuf 1 gaf echter een ander beeld. Hier bleek dat het 

kleipakket naar beneden toe overgaat in sterk siltige klei 

(Ks3) en vervolgens in kalkloze, zwak siltige klei (Ks1) en 

klei arm veen (Vk1). Daarnaast bleek bij de aanleg van een 

kijkgat in het zuidoosten van sleuf 2 dat het kleipakket 

naar beneden toe overgaat in kalkarme, zwak siltige klei 

(Ks1).

In het centrale deel van proefsleuf 3 bestaat de onder-

grond uit een enkele decimeters dik pakket kalkrijke, 

sterk siltige klei (Ks4) met daaronder een zandpakket 

(Zs1). In dit zandpakket is grootschalige schuine gelaagd-

heid zichtbaar. Deze gelaagdheid helt af in westelijke 

richting. In het uiterste westen eindigt deze schuine 

gelaagdheid in een natuurlijke komvormige opvulling. 

Afb. 2.2 Sleuvenoverzicht van het opgravingsterrein met daarop aangegeven de aangetroffen geologische fenomenen en monsterlocaties.
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Deze komvorm is opgevuld met bruin, sterk kleihoudend 

veen (Vk3) en kleiarm rietveen (Vk1). In het veenpakket 

bevinden zich bakstenen. Daar bovenop ligt een dun 

pakket zand (Zs1) gevolgd door een enkele decimeters dik 

pakket zandige, sterk siltige klei (Z-Ks4) met baksteen. De 

basis van het veenpakket is bemonsterd voor C14-datering. 

De datering levert een uitkomst van 715 ± 30 BP, ofwel 

1240 – 1385 cal AD.22 Een soortgelijk pakket zandige, 

sterk siltige klei (Z-Ks4) bevindt zich in het centrale deel 

van deze proefsleuf, onder de sloot die het klooster aan 

de westzijde begrensde. Onder dit pakket bevindt zich 

een dun pakketje matig humeuze, sterk siltige klei (Ks3 

H2). Dit pakket is eveneens bemonsterd ten behoeve van 

C14-datering. De datering levert een uitkomst van 650 ± 

30 BP, ofwel 1280 – 1395 cal AD.23

De zandige afzettingen in sleuf 4 en proefsleuf 3 zijn 

geïnterpreteerd als beddingafzettingen van de Vecht; 

de bovenliggende zandige en siltige kleipakketten als 

oeverafzettingen van dezelfde rivier. De grootschalige 

gelaagdheid in proefsleuf 3 geeft aan dat de rivier in 

westelijke richting is opgeschoven. De komvormige opvul-

lingen in proefsleuf 3 zijn geïnterpreteerd als restgeulen; 

de laagte onder de kloostersloot als kronkelwaardgeul en 

de laagte in het uiterste westen als restgeul van de Vecht. 

De archeologische resten in de restgeulopvullingen wijzen 

op menselijke activiteit in de omgeving. De C14-dateringen 

geven aan dat de verlanding van de kronkelwaardgeul 

in de dertiende of veertiende eeuw en de definitieve 

verlanding van de Vecht vermoedelijk in de veertiende 

eeuw heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat de grote 

meanderbocht van de Vecht ter hoogte van de Ahornstraat 

waarschijnlijk al aan het verlanden was op het moment 

dat de Nye Vecht werd gegraven in 1338 na Chr. De rivier 

was als gevolg van de verlanding mogelijk slecht bevaar-

baar geworden. De westelijke kloostergracht bevindt zich 

dus ter plaatse van de verlande kronkelwaardgeul van de 

Vecht (Afb. 2.2). Deze vormde een laagte in het terrein 

en diende van nature al als afwatering. Dit verklaart 

de gebogen vorm van de gracht. Het kleipakket in het 

zuidwesten van sleuf 4 is waarschijnlijk het verlengde van 

deze kronkelwaardgeul (Afb. 2.2). Het kleipakket in het 

noordoostelijke deel van diezelfde sleuf is waarschijnlijk 

een oudere kronkelwaardgeul en vormde mogelijk ook 

een laagte in het terrein.

De dieper gelegen kalkloze klei- en veenpakketten in 

sleuf 1 en proefsleuf 1 en 2 zijn geïnterpreteerd als 

komafzettingen. Dit betekent dat de rivier hier niet heeft 

gestroomd, maar alleen oever- op komafzettingen heeft 

gevormd. Uit afbeelding 2.1 blijkt al dat dit deel van het 

opgravingsterrein dichtbij de rand van de stroomrug ligt. 

De rand van de meandergordel bevindt zich echter ruim 

50 m westelijker dan Wansleeben (1982) heeft aangege-

ven. Het klooster lag wel op de relatief hoge oeverwal van 

de Vecht. Daarnaast kan hieruit worden afgeleid dat de 

rivierbedding van de Vecht op deze locatie hooguit 150 

m in westelijke richting is gemigreerd, voordat deze ging 

verlanden.

2.3  Conclusie

Het onderzoeksterrein ligt grotendeels op de oeverwal van 

de Vecht. De westelijke begrenzing van het kloosterterrein 

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 noordoos-

telijke 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.
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3  Archeologische resultaten

Voor de uitwerking van het archeologisch onderzoek 

in 2007 zijn alle gegevens vanaf 2001 tot en met het 

archeologische proefsleuvenonderzoek in 2008 bij elkaar 

gebracht (Afb. 3.1-3).24

Allereerst worden de structuren die tot het klooster 

Nieuwlicht behoren beschreven. Een deel van deze 

gegevens is al eerder gepubliceerd in de Archeologische 

Kroniek 2000-2001 van de provincie Utrecht. Een ander 

deel van de informatie is alleen verschenen in interne 

verslagen.

Tot slot worden de structuren die van na de sloop in 1580 

dateren besproken.

Afb. 3.1 Sleuvenoverzicht van de archeologische onderzoeken en waarnemingen in 2001, 2007 en 2008.
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Afb. 3.2 Alle-sporenkaart van de archeologische onderzoeken en waarnemingen in 2001, 2007 en 2008.
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Afb. 3.3 Alle-sporenkaart en schematisch overzicht van de aangetroffen gebouwen en de nu nog bestaande gebouwen.
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MARN
IXL

AAN

Begraving

Bij REMU werkzaamheden 
verstoorde graven 

Legenda:

Muurwerk

Reconstructie kerk

Reconstructie pandhof

Uitbraaksleuf

Uitbraakspoor koor

Afb. 3.4 Opgravingsresultaten uit 2001. Restanten van muurwerk en uitbraaksleuven van de kerk en de zuidelijke gang van de grote 
pandhof, met toenmalige voorlopige reconstructie van de kerk (Bron: R. van der Mark 2001).



33 

3.1 De grote pandhof

Resultaten eerder onderzoek

Het archeologisch onderzoek naar het kartuizerklooster 

Nieuwlicht begint in februari 2001. Dan wordt melding 

gedaan van de vondst van menselijk botmateriaal tijdens 

werkzaamheden door de REMU. Bij aankomst ter plaatse 

bleek het al geruimd en vermengd te zijn met stort. Uit de 

verhalen kon worden opgemaakt dat het om een rij van 6 

à 9 graven moest gaan, die was aangetroffen tussen twee 

parallel lopende muren. De meest westelijk aangetroffen 

muur (GP-1) kon nog over een lengte van 4,80 m worden 

gedocumenteerd en bevond zich op ruim 1 meter onder 

maaiveld (Afb. 3.4). Het muurwerk bestond uit gestapelde 

baksteen in schoon zand met een formaat van 29,5 x 14 

x 7,5 cm en een vijflagenmaat van 38 cm. De muurdikte 

bedroeg 90 cm. De tweede muur zou 2,50 m noordelijker 

in het zicht zijn geweest, en parallel lopen aan bovenge-

noemde muur. Helaas werd er geen gelegenheid geboden 

om het muurwerk opnieuw in zicht te brengen (Van der 

Mark 2001). Een aantal dagen later werd circa 3 m ooste-

lijker op dezelfde diepte het vermoedelijke vervolg van de 

tweede muur (GP-2) aangetroffen. Anderhalve meter ten 

noordoosten hiervan werden parallel hieraan twee intacte 

graven en twee verstoorde graven gevonden (Afb. 3.5). 

De resten van de muren werden geïnterpreteerd als gang, 

waarbij gedacht werd aan een gang van de grote pandhof 

(Van der Mark 2001).

In de zomer van 2001 werd bij de begeleiding van de aan-

leg van een nieuw wegcunet een deel van de noordelijke 

gracht aangetroffen. Ten zuiden hiervan werden uitbraak-

sleuven en een kuil ontdekt (GP-3). In de profielwand 

werden de resten van twee muren waargenomen (Afb. 

3.6). De sporen werden geïnterpreteerd als de restanten 

van een schuur (Van der Mark 2001). Met de kennis van 

de latere onderzoeken blijkt echter het noordelijk deel van 

de grote pandhof te zijn aangetroffen.

Resultaten onderzoek 2007

Tijdens het onderzoek in 2007 zijn vlakbij het eerst 

aangetroffen skelet (nummer 01) vier (delen van) skeletten 

aangetroffen (Afb. 3.5: skeletnummer 06, 07a, 07b, 08a, 

08b, Sleuf 1, vlak 1). Deze bevonden zich in pakket bruin-

grijze zavel of zandige klei (vlakhoogte: 0,87m+NAP). Bij 

de aanleg van het tweede vlak zijn nog eens vier indivi-

duen (skeletnummer 21, 22, 23 en 24) en één knekelkuil 

(skeletnummer 23 a/b) blootgelegd (vlakhoogte: 0,52 tot 

0,65m+NAP). Grafkuilen of restanten van kisten zijn niet 

waargenomen. Wel zijn bij een aantal skeletten spijkers 

aangetroffen, die erop wijzen dat de doden toch in een 

kist moeten zijn bijgezet.

Circa twee meter ten zuiden van deze begravingen is 

een uitbraaksleuf aangesneden met haaks daarop smalle 

uitbraaksporen (GP-4). De eerst genoemde uitbraaksleuf 

is noordwest-zuidoost georiënteerd en is over een 

lengte van circa 7 m waargenomen. Het spoor is circa 

1,25 tot 2 m breed (vlakhoogte: 0,85m+NAP). Het ligt 

in het verlengde van de muurresten die in 2001 werden 

aangetroffen. De smalle uitbraaksporen zijn 10 tot 15 cm 

breed, het meest westelijke daarvan is ruim 50 cm breed. 

De tussenruimte bedraagt 50 tot 90 cm. Tussen de smalle 

uitbraaksporen bevonden zich op vlak 1 de resten van vijf 

skeletten (skeletnummer 2, 3, 4, 5 en 12) (vlakhoogte: 

0,70 tot 0,88m+NAP). Bij de aanleg van het tweede vlak 

kwamen nog twee individuen te voorschijn (skeletnum-

mer 25 en 26) (vlakhoogte: 0,62 tot 0,72m+NAP). Deze 

werden allen doorsneden door een recente leidingsleuf 

(Afb. 3.7-8).

Het is duidelijk dat het hier inderdaad om de zuidelijk 

gelegen25 gang van de grote pandhof of magna galilea 

gaat, die circa 2,50 m breed is.

De pandhofgang

De gang van de grote pandhof vormde niet alleen de 

verbinding tussen de cellen, de kerk en een aantal 

gemeenschappelijke gebouwen, maar was ook in gebruik 

als laatste rustplaats voor buitenstaanders, zoals overle-

den weldoeners (Scholtens 1953, 51-52) (Afb. 3.5). Het 

fysisch-antropologische onderzoek wijst uit dat in dit 

gedeelte van de grote pandhofgang hoofdzakelijk mannen 

zijn begraven. Verder werden twee dubbelgraven26 naast 

elkaar aangetroffen. Het gaat om twee mannen (skelet-

nummers 25 en 26) en een man en een vrouw (skeletnum-

mers 02 en 12).

De binnenplaats van de grote pandhof

De binnenplaats van de grote pandhof werd ook gebruikt 

als begraafplaats waar de priors en monniken werden 

begraven, evenals leken die verbonden waren aan het 

klooster (Scholtens 1953, 51-52; Van Hasselt 1929, 

302-357).

Uit het fysisch-antropologisch onderzoek komt naar voren 

dat hier ook de overblijfselen van één vrouw (skeletnum-

mer 21) zijn aangetroffen (Afb. 3.9). Nog één ander 

skelet (nummer 06) dat op het binnenterrein van de grote 

pandhof werd aangetroffen valt op. De dode was blijkbaar 

begraven in een mantel of tuniek. Op het skelet is een 

benen gesp, een paternosterkraal van roodbruin, facet 

geslepen glas en een riemhanger (Vnr 42) aangetroffen 

(Afb. 3.10-13). 

Resultaten later onderzoek

Bij het proefsleuvenonderzoek in 2008 is door archeolo-

gen van de gemeente Utrecht circa 25 m westelijker het 

vervolg van de gang (GP-5) aangetroffen (vlakhoogte: 

0,71m+NAP). Ook hier waren weer begravingen aanwezig, 

zowel in de gang als op de binnenplaats (Afb. 3.14).

Circa 50 m westelijker zijn in 2008 de resten van een 

noordoost-zuidwest georiënteerde gang (GP-6) over 

een lengte van 30 m gevonden (vlakhoogte: 0,52 tot 

0,88m+NAP). Deze gang is eveneens 2,50 m breed 

en staat haaks op de zuidelijk gelegen gang. Bij het 

proefsleuvenonderzoek is tevens een aantal zijaanslui-

tingen waargenomen (Afb. 3.6 en 3.15). Dit laatste deed 
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Afb. 3.5 Overzicht van aangetroffen begravingen. De skeletten aangetroffen bij het archeologisch onderzoek 2007 zijn genummerd. 
De nummers in blauw: mannelijke individuen. De nummers in rood: vrouwelijke individuen. De nummers in zwart: de individuen 
waarvan het geslacht niet is vast te stellen.
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GP-1

GP-3

GP-5

GP-6

GP-2

GP-4

Legenda:

Sporen grote pandhof 

Overige sporen van het kloostercomplex

0 25m.1:500

Afb. 3.6 Uitsnede alle-sporenkaart: restanten van de grote pandhof.
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Afb. 3.7 Overzicht van vier graven in de grote pandhofgang, vanuit het westen gezien.

Afb. 3.8 Detailtekening van de vier graven in de grote pandhofgang.
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Afb. 3.9 Skelet nummer 21. Dit blijkt tot nu toe de enige vrouw die 
binnen de grote pandhof begraven is.

Afb. 3.10 Skelet nummer 6, vanuit het noorden gezien.

Afb. 3.11 Detailtekening van skelet nummer 6 met benen gesp, 
kraal en riemhanger.

Afb. 3.12 Detail benen gesp (Vnr 42).

Afb. 3.13 Detail kraal (Vnr 41).
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Afb. 3.14 Uitbraakspoor van de noordelijke muur (GP-5) van de zuidelijk gelegen grote pandhofgang in proefsleuf 2, vanuit het zuiden 
gezien.

Afb. 3.15 Uitbraaksporen van de muren van de westelijk gelegen grote pandhofgang in proefsleuf 1, vanuit het noorden gezien.



39 

vermoeden dat het hier om de resten van de westelijk 

gelegen gang met aanzetten van cellen moest gaan. Dit is 

inderdaad bevestigd door het archeologisch onderzoek in 

2009 toen aanwijzingen voor de aanwezigheid van vier à 

vijf cellen zijn aangetroffen.27

3.2  De kloosterkerk

Resultaten eerder onderzoek

De eerste sporen van wat de kloosterkerk (Afb. 3.16) 

is geweest, werden eveneens in 2001 aangetroffen bij 

de begeleiding van rioolwerkzaamheden ter hoogte van 

de rotonde. Bij het verdiepen kwam op ruim 1 m onder 

maaiveld een pakket puin in het zicht, bestaande uit 

baksteen- en daktegelfragmenten, lei en stukjes plavuis. 

Onder dit pakket, op ruim 2 m onder maaiveld, werd 

een zogenaamde slietenfundering aangetroffen met 

een oppervlakte van 2,20 bij 1,80 m. Deze bestond uit 

Afb. 3.16 Uitsnede alle-sporenkaart: de archeologische resten van de kerk.
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Afb. 3.17 De fundering van het koor in 2001, vanuit het noorden gezien (bron: Fotodienst Gemeente Utrecht).

Afb. 3.18 Profiel van de fundering van het koor in 2001 (bron: R. van de Mark 2001).
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strak tegen elkaar geslagen palen van elzenhout, waar 

overheen horizontale stammen waren geplaatst. De palen 

hadden een diameter tussen 12 en 23 cm en een lengte 

tussen 2,65 en 3 m. In het profiel werd opgaand werk van 

gestapelde baksteen op de houten fundering gezien.28 Ter 

egalisatie was de tussenruimte van de palen afgedekt met 

een laag baksteengruis van circa 15 cm dik. Het geheel 

werd geïnterpreteerd als een fundering van een steunbeer 

(K-1) behorend tot het koor van de kerk (Afb. 3.17-19). 

Ruim anderhalve meter ten oosten hiervan werden de 

resten van een tweede steunbeer (K-2) aangetroffen. Deze 

was eveneens gefundeerd op palen. Waargenomen kon 

worden dat voor en achter de eerste palenrij een balk lag 

en dat tevens dwarsbalken waren aangebracht waardoor 

een rooster was gevormd, waarbinnen dicht tegen 

elkaar palen waren geslagen. Deze trek- en randbalken 

waren onderling verbonden door inkepingen en pengat 

verbindingen.

In juli 2001 werd de aanleg van een nieuw wegcunet aan 

de Marnixlaan tussen de Nieuwlichtstraat en de Laan van 

Chartroise archeologisch begeleid. Ter hoogte van de 

rotonde kwamen uitbraaksporen aan het licht die als de 

vermoedelijke restanten van drie steunberen (K-3) geïnter-

preteerd werden. De sporen werden alleen opgetekend en 

niet verder onderzocht (Van der Mark, 2001).

Resultaten onderzoek 2007

In oktober 2007 is de kloosterkerk opnieuw opgezocht. 

Er zijn drie sleuven getrokken, waarbij restanten van 

muurwerk, uitbraaksleuven en een grote kuil met puin 

Afb. 3.19 Werktekening van de fundering van het koor waarop de 
aanzet van de ronde koorsluiting te zien is (bron: R. van de Mark 
2001).

Afb. 3.20 Muurrest van een inpandige muur of strokenfundering behorend tot het doksaal, vanuit het zuiden gezien.
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Afb. 3.21 De oostelijke lange gevel van de kerk, met restant van een steunbeer, vanuit het zuiden gezien.

Afb. 3.22 Het uitbraakspoor van de zuidwestelijke korte gevel, vanuit het oosten gezien.



43 

zijn aangetroffen. In de eerste sleuf (Sleuf 6) is een restant 

van een bakstenen fundering (K-4) met een dikte van 

circa 1,80 m aangetroffen, die wat oriëntatie betreft blijkt 

te corresponderen met gegevens uit 2001 (vlakhoogte: 

0,50m+NAP). Vervolgens is meer naar het westen een 

sleuf (Sleuf 7) getrokken waarbij de tegenhanger (K-5) 

tevoorschijn kwam (Afb. 3.20). Ook deze bestaat uit 

muurwerk en een uitbraaksleuf. De fundering is over een 

lengte van circa 2,30 m waargenomen en blijkt in zuide-

lijke richting verder te lopen. Het gaat hier waarschijnlijk 

om een deel van de noordoost-zuidwest georiënteerde 

lange gevel en een inpandige dwarsmuur (vlakhoogte: 

0,56m+NAP).

Tenslotte is een derde sleuf (Sleuf 8) aangelegd in het 

verlengde van de fundering (K-4) in Sleuf 6. Het muurwerk 

(K-6) dat hierbij te voorschijn kwam, is over een lengte van Afb. 3.23 Doorsnede van de uitbraak van zuidwestelijke korte 
gevel, vanuit het zuiden gezien.

Afb. 3.24 De nieuwe reconstructie van de plattegrond van de kerk en de kleine pandhof, door H.F.G. Hundertmark. 

In oranje: de archeologische sporen, in paars: de reconstructie.
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bijna 12 m gevolgd, tot waar het een hoek maakt. Ook dit 

spoor bestaat uit baksteen29 en uitbraak (vlakhoogte: 0,40 

m+ tot 0,10m-NAP). De muurdikte is circa 1,80 m. Tevens 

zijn de resten van een steunbeer aangetroffen. Deze heeft 

een oppervlakte van circa 1,80 bij 1,80 m (Afb. 3.21) Of 

zich hieronder eveneens een slietenconstructie bevindt 

kon niet verder worden onderzocht in verband met de 

geringe diepte van de ontgraving.

Vanuit de hoek van de fundering is de sleuf 8 in noord-

westelijke richting verlengd. Hier gingen de resten van 

noordwest-zuidoost georiënteerde kopse gevel (K-7) 

schuil onder een dikke laag puin met daarin natuurstenen 

bouwfragmenten. Van de gevel zijn alleen uitbraaksporen 

aangetroffen en een grondspoor dat mogelijk de bodem 

van een funderingssleuf is of is ontstaan als gevolg van 

zettingsverschijnselen door het gewicht van de gevel 

(Afb. 3.22-23) (vlakhoogte: 0,19m-NAP). Hier lijkt in ieder 

geval geen slietenfundering aanwezig te zijn geweest. 

Mogelijk heeft dit te maken de bodemgesteldheid en is 

een dergelijke constructie alleen maar nodig geweest ter 

hoogte van het koor.

Plattegrond van de kerk

Gekoppeld aan de gegevens uit 2001 leveren de archeolo-

gische resultaten uit 2007 een plattegrond van de kerk op 

(Afb. 3.24). De lengte bedraagt circa 44 m bij ruim 12 m 

(40 m bij 8,70 m inwendig). Verder zijn de resten van drie 

steunberen waargenomen en de uitbraaksporen van drie 

andere exemplaren. Ook is er een aanwijzing voor een 

inpandige dwarsmuur.

Afb. 3.25 Aanleg sleuf 2, vanuit het noorden gezien. 

Vastgesteld kan worden dat het gaat om een eenschepige 

constructie met een verdeling in twee binnenruimtes, 

gescheiden door een doksaal. De noordelijke ruimte meet 

circa 27 bij 8,70 m en de zuidelijke circa 11,5 bij 8,70 

m. De totale afmeting en indeling is vergelijkbaar met de 

kloosterkerk van Delft (40 bij 9 m inwendig). Daar kon 

met zekerheid worden vastgesteld dat de kerk in twee 

gedeelten was opgedeeld en bestond uit een lekenbroe-

derskoor (12 bij 9 m) en een monnikenkoor (25,50 bij 9 

m) gescheiden door een doksaal (Vos 1975, 20-24).

Langs de lange muren bevinden zich aan weerszijden, 

in overeenstemming met met de plattegrond van Delft, 

maximaal acht steunberen. Dit levert een verdeling in 

zeven traveeën op, waarbij het doksaal ter hoogte van het 

vierde paar steunberen moet worden gezocht.

Het koor is in tegenstelling tot het koor in Delft rond-

gesloten en heeft vijf steunberen, waarvan één op de 

lengteas van de kerk. De belangrijkste argumenten om 

bij Nieuwlicht tot deze reconstructie te komen, worden 

gevormd door de sporen van de steunberen in combinatie 

met de aanzet van de ronding bij de in 2001 aangetroffen 

fundering en meettechnische gronden. Een vijfhoekige 

koorsluiting was weliswaar mogelijk, maar bleek dan niet 

overeen te komen met de archeologische gegevens en 

leverde bovendien een curieuze taps toelopende sluiting 

op. Verder valt op dat de oriëntatie van de korte gevel 

afwijkt ten opzichte van de lengteas. Hetzelfde fenomeen 

werd aangetroffen bij de kapel van het Agnietenklooster 

in Zaltbommel (Hundertmark 2010, 9-18).
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Afb. 3.26 Uitbraaksporen van de noordelijke gang van de kleine pandhof. De sporen (rechts op de foto) worden oversneden door een 
recente verstoring (links op de foto).

3.3  De kleine pandhof 

Resten van de kleine pandhof zijn in 2007 aangetroffen. 

Bij de aanleg van sleuf 2 en sleuf 3 kwamen uitbraaksleu-

ven te voorschijn (Afb. 3.25-27). Ondanks de verstoringen 

tekenden zich de contouren van gangen af (KP-1-3) 

met daarin resten van dertien begravingen (vlakhoogte: 

0,91m+NAP).

De uitbraaksleuven zijn circa 1 m breed en hebben uitstul-

pingen die de aanwezigheid van steunberen verraden. Dit 

is een indirecte aanwijzing dat de structuur overwelfd is 

geweest.

De afstand tussen de resten van de muren bedraagt circa 

2,5 m. Van één steunbeer was een deel van het muurwerk 

nog intact (Afb. 3.28). Er bleken nog twee lagen baksteen 

over te zijn. De oppervlakte van de steunbeer bedraagt 

0,95 bij 0,95 m. De baksteenformaten leveren een date-

ring in de veertiende/vijftiende eeuw op.30

Bij het onderzoek in 2007 zijn geen resten van de weste-

lijk gelegen gang aangetroffen. Zodoende kan alleen de 

afstand tussen de noordelijk en zuidelijk gelegen gangen 

worden vastgesteld. Deze bedraagt ruim 19 m. Over de 

totale oppervlakte van de kleine pandhof kan echter niets 

met zekerheid worden gezegd.

Van de dertien (resten van) skeletten konden er twaalf 

worden geborgen. Eén (skeletnummer 29) lag op te grote 

diepte (vlakhoogte: 0,44 tot 0,98m+NAP). In de zuidelijk 

gelegen gang werden drie dubbelgraven aangetroffen 

(Afb. 3.29).

Afb. 3.27 Uitsnede alle-sporenkaart: de kleine pandhof.
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Afb. 3.28 Detailfoto van de uitbraaksporen van een muur van de noordelijke gang van de kleine pandhof, met een restant van een 
steunbeer, vanuit het westen gezien. Deze oversnijden de insteek van het waterkanaal (rechts op de foto).

Afb. 3.29 Detailtekeningen van skeletten in de zuidelijke gang van de kleine pandhof. Hier werden twee dubbelgraven aangetroffen, 
mogelijk betreft dit twee echtparen.
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Uit het fysisch-antropologische onderzoek blijkt dat in 

de gangen van de kleine pandhof minstens vier vrouwen 

zijn aangetroffen (Afb. 3.5). Van twee dubbelgraven 

kon worden vastgesteld dat daarin zowel een man als 

een vrouw is bijgezet (skeletnummer 15/18 en 16/27). 

Mogelijk gaat het hier om twee echtparen (Afb. 3.30-31). 

Ook in de noordelijke gang (KP-1) werden de resten van 

een man aangetroffen.

3.4  Het waterkanaal

Tijdens het onderzoek in 2007 is ook een waterkanaal 

ontdekt. Binnen de contouren van de kleine pandhof 

werd namelijk op het eerste vlak een 1,5 m breed spoor 

aangetroffen dat over een lengte van circa 13 m gevolgd 

kon worden (vlakhoogte: 0,85m+NAP). Het was gevuld 

met schoon zand en werd oversneden door een recente 

brede verstoring, eveneens gevuld met schoon zand. In 

eerste instantie werd gedacht aan een minder recente 

verstoring in de vorm van een rioolsleuf. Ter hoogte van 

de oversnijding met de meer recente verstoring bevond 

zich een concentratie bakstenen en puin. Tevens werd 

een fragment van een natuurstenen plaat aangetroffen 

(Vnr 25). De bakstenen dateerden uit de veertiende/

vijftiende eeuw, dus uit de tijd van het klooster.31 Het 

materiaal werd verzameld en bij nadere inspectie bleek 

dat onder het zand muurwerk schuil ging. Het gaat om 

een gemetseld kanaal (WK-1) waarvan de bovenkant was 

verwijderd en dat daarna was opgevuld met schoon zand 

(Afb. 3.32-33).

Het geheel kan geïnterpreteerd worden als een kanaal of 

gang voor de toevoer van water naar het klooster. Voor 

de aanleg was een minimaal 5 m brede en 1 m diepe sleuf 

als insteek uitgegraven. De onderste zes lagen bestaan uit 

gestapelde baksteen, waarop verder is gemetseld. Op de 

Afb. 3.30 Het eerste dubbelgraf met skelet 15 en 18.

Afb. 3.31 Het tweede dubbelgraf met skelet 16 en 27. Afb. 3.32 Uitsnede alle-sporenkaart: het waterkanaal.
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Afb. 3.33 Het waterkanaal, vanuit het zuiden gezien.

Afb. 3.34 De watergang gecoupeerd. Onderin blijkt hij te zijn opgevuld met brokken puin en mortel, daarboven is het kanaal opgevuld 
met schoon zand. Waarschijnlijk is dit het gevolg van de werkzaamheden in 1922.
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bovenste laag gestapelde steen is, voor zover kon worden 

waargenomen, op regelmatige afstand een horizontale 

balk haaks op de gang geplaatst, waarbij het metselwerk 

is uitgespaard (Afb. 3.34-35). Dit is waarschijnlijk gedaan 

om een droge werkhoogte te maken voor het metselen. 

Na de aanleg van de gang is vervolgens de insteek 

volgestort met pakketten klei en zavel, vermengd met 

puin en mortel. De watergang is maximaal 1,70 m breed 

en 1 m diep (vlakhoogte: 0,54m+NAP). Op basis van de 

baksteenformaten en vijflagenmaat dateert hij uit de 

veertiende/vijftiende eeuw32 en is relatief ouder dan de 

kleine pandhof en de grote pandhof. Deze zijn er namelijk 

over heen gebouwd. 

Het verwijderen van de bovenkant en het opvullen met 

schoon zand is waarschijnlijk in 1922 gebeurd, toen 

het fenomeen ook al werd ontdekt. Een artikeltje in het 

Utrechts Nieuwsblad leert namelijk dat de ‘opzichter over 

het terreinwerk ter plaatse’, dhr. De Groot, vermoedde 

dat het om een riool van het klooster moest gaan, terwijl 

werd opgemerkt dat ‘het volmaakt helder water bevatte’. 

Verondersteld werd dat het riool in verbinding moest 

staan met een wel of een put, omdat het waterpeil in 

het riool hoger was dan in de nabijgelegen vijver en het 

grondwater. Een en ander zou een aanwijzing zijn voor 

de plaats van het klooster. In het zelfde artikel wordt 

beschreven dat in de buurt van het riool ook menselijke 

skeletdelen waren gevonden. Hoewel dhr. De Groot ‘zich 

voor het geval interesseerde’, vond hij als opzichter ‘het 

Afb. 3.35 Eén van de balken die waarschijnlijk dienden voor het dragen van een werkvloertje om droge voeten te houden tijdens het 
metselen van de watergang.

niettemin ongewenscht om uit een oogpunt van piëteit het 

riool onaangetast te laten, daar het gevaar zou kunnen 

opleveren voor het draagvermogen en de sterkte van 

den grooten verkeersweg, die over dit terrein geprojec-

teerd is, en die te loopen komt van de Vecht naar den 

Amsterdamschen straatweg’.33

3.5  Een bijgebouw

De restanten van een noord-zuid georiënteerd bijgebouw 

(B-1) werden in sleuf 4 ten zuidwesten van de rotonde 

gevonden. Deze bestaan uit een samenhangende reeks 

poeren en uitbraaksleuven (Afb. 3.36-37). Ter plaatse 

van de westelijke langsgevel zijn vijf poeren blootgelegd 

(P-1 t/m P-5) en aan de oostzijde vier (P-6 t/m P-9), plus 

één aan de noordzijde (P-10) op de as van het gebouw. 

Van twee exemplaren (P-4 en P-5) in de westgevel zijn de 

tegenhangers niet in zicht gekomen. Deze bevinden zich 

waarschijnlijk onder de middenberm van de Marnixlaan. 

De oppervlakte van de poeren34 bedraagt ongeveer 85 bij 

85 cm. De diepte is circa 80 cm (vlakhoogte: 0,84m+NAP). 

Onder de noordelijke kopgevel heeft de meest oostelijke 

(P-6) een afwijkende opzet en maatvoering (1,12 bij 70 

cm). Vermoedelijk bevindt de meest westelijke poer van 

de noordgevel zich onder het trottoir. De noordooste-

lijke poer (P-6) vertoont de aanzet van een spaarboog35 

evenwijdig aan de gevel, zoals ook aan de oostzijde op de 

poer (P-10) in het midden van de gevel is waargenomen 

(Afb. 3.38-39). Aan de westzijde waren geen aanwijzingen 
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Afb. 3.36 Overzicht van sleuf 4 met de resten van muurwerk. De funderingen van de postmiddeleeuwse bijgebouwtjes (links op de foto) 
en de poeren en funderingen van het middeleeuwse bijgebouw (rechts op de foto), vanuit het noorden gezien.

Afb. 3.37 Uitsnede alle-sporenkaart: het middeleeuwse bijgebouw en de postmiddeleeuwse bijgebouwtjes.
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Afb. 3.38 Restant (P-10) van de spaarboog van de kopse gevel, vanuit het noorden gezien.

Afb. 3.39 Restant (P-6) van de spaarboog van de kopse gevel, vanuit het zuiden gezien.



Nieuw licht op de Marnixlaan Basisrapportage Archeologie 66 52 

Afb. 3.40 Restant van de fundering voor een vakwerkwand tussen twee poeren, vanuit het noorden gezien.

Afb. 3.41 Restant van de fundering van de inpandige muur, vanuit het oosten gezien.
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voor een tweede spaarboog zichtbaar, maar deze kan 

grondig zijn gesloopt.

Op basis van de ligging van de poeren kan een aantal 

traveematen van de constructie worden bepaald. De eerste 

traveemaat vanuit het noorden bedraagt circa 3,60 m, de 

vier daarop volgende circa 2,70 m. De afstand tussen de 

oost- en westgevel bedraagt circa 7 m (hart op hart). 

De poeren kunnen hebben gediend voor de fundering van 

de stijlen van een vakwerkgebouw met een gebintcon-

structie. De spaarbogen vormen een aanwijzing voor een 

bakstenen (noord)gevel. De vastgestelde baksteenforma-

ten wijzen op een datering in de dertiende, veertiende en 

vijftiende eeuw. Het gebouw stamt dus uit de tijd van het 

klooster, al is hier het tot nu toe oudste bouwmateriaal 

gevonden.

Aan de westzijde is tussen de eerste en tweede travee 

een uitbraaksleuf en tussen de tweede en derde travee 

het restant van een bakstenen fundering aangetroffen 

(Afb. 3.40). Op basis van de baksteenformaten dateert 

deze uit de veertiende/vijftiende eeuw. De breedte van de 

uitbraaksleuf bedraagt 55 tot 60 cm. De breedte van de 

fundering bedraagt 35 cm, met een hoogte van maximaal 

15 cm. Aan de oostzijde van het gebouw werd ter hoogte 

van de derde travee eveneens een uitbraaksleuf blootge-

legd. Deze is circa 70 cm breed en maximaal 8 cm diep 

(vlakhoogte: 0,75m+NAP). De sporen kunnen geïnterpre-

teerd worden als de restanten van stenen voetmuren of 

plinten waarop de vakwerkwanden hebben gerust.

Afb. 3.42 Weggebroken poer (P-3) en aanzet muur van de zeventiende-eeuwse kelder, vanuit het zuiden gezien.

Ter hoogte van de vijfde travee is een restant van een 

oost-west georiënteerde fundering gevonden die kan 

hebben gediend voor het dragen van een bakstenen muur 

(Afb. 3.41).36 Deze bestaat uit puinbrokken, leisteen en 

specie, met daarop brokken baksteen. Het spoor was 

op het eerste vlak 80 cm breed, op het tweede vlak 1 m 

(vlakhoogte: 0,75m+NAP). Van de fundering waren circa 

drie lagen overgebleven met een totale hoogte van 30 cm. 

Aan de oostzijde gaat hij verder schuil onder de midden-

berm van de Marnixlaan. Aan de uiterste westzijde werd 

een blok verzakte bakstenen van vier lagen dik aangetrof-

fen (vlakhoogte: 0,92m+NAP). Door de sterk verstoorde 

context en de onvolledige vrijlegging viel niet meer op te 

maken of het om een los element of om een restant van 

een bakstenen muur gaat.37 Hoe de fundering zich precies 

verhoudt tot het gebouw is de vraag. De oriëntatie is in 

ieder geval haaks op de lengteas, maar ligt niet op één 

lijn met de westelijke poer (P-4) en de gereconstrueerde 

tegenhanger. Jammer genoeg missen we de aansluiting 

op de oostelijke wand, zodat we niet zeker weten hoe de 

verschillende onderdelen op elkaar aansloten. Daarnaast 

kunnen we niet zeker zijn van de datering, omdat gebruik 

is gemaakt van (mogelijk hergebruikte) brokken baksteen. 

Het kan gaan om fundering voor een binnenmuur die het 

middeleeuwse gebouw in twee ruimten verdeelde. De 

muur zou mogelijk zelfs als brandmuur voor een haard 

kunnen hebben gediend.
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Afb. 3.43 Detail van de zeventiende-eeuwse kelder, vanuit het oosten gezien.

Afb. 3.44 Kelder en poer (P-4), vanuit het noorden gezien.
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In de zeventiende eeuw, dus na de sloop van het klooster, 

is een kelder aangebracht aan de westzijde ter hoogte 

van de vierde travee van het vakwerkgebouw. Daarvoor is 

één poer (P-3)38 deels weggebroken, evenals een deel van 

de oost-west georiënteerde fundering ter hoogte van de 

poer (P-4) (Afb. 3.42). Vervolgens is een gestapelde wand 

aangebracht die is samengesteld uit zeventiende-eeuwse 

baksteen met hergebruikte oudere baksteen.39 De vloer is 

eveneens bedekt met gebroken bakstenen (Afb. 3.43-44). 

Hoe groot de kelder precies is geweest kon in verband 

met de geringe verstoringsdiepte niet verder worden 

onderzocht. 

Op basis van de sporen kan geconcludeerd worden dat 

het middeleeuwse gebouw als een vakwerkconstructie 

op een stenen plint was opgetrokken, terwijl de noor-

delijke kopgevel waarschijnlijk geheel in baksteen was 

uitgevoerd. Het is niet duidelijk hoe lang het gebouw is 

geweest, omdat de zuidelijke gevel niet is gevonden. De 

lengte bedraagt minimaal 15 m met een breedte van 7,80 

m buitenmaats en 6,10 m binnenmaats. Wat betreft de 

functie van het gebouw kunnen we vaststellen dat het 

zich bevindt zich op deel van het terrein dat niet gebruikt 

werd voor het feitelijke kloostercomplex, maar in dat 

deel dat voor meer seculiere doeleinden bestemd zal zijn 

geweest. Het is namelijk excentrisch gelegen en hoort wel 

bij het klooster, want het komt wat datering en oriëntatie 

betreft overeen met het poortgebouw en ‘de boerderij’. 

Waarschijnlijk gaat het om een bijgebouw dat geschikt 

was voor ambachtelijke werkzaamheden of opslag van 

goederen. De brede traveemaat in het noordelijkste 

gedeelte van het gebouw zou dan kunnen wijzen op een 

ingang met een brede deur.40

Het gebouw heeft, gezien de aanpassingen in de zeven-

tiende eeuw, net als het poortgebouw en ‘de boerderij’ de 

sloop van 1580 overleefd. Aangezien het niet op de kaart 

van 1832 staat afgebeeld, zal het voor die tijd verdwenen 

zijn.

Afb. 3.45 Uitsnede alle-sporenkaart: Restant van een 
uitbraakspoor (O-1).

Afb. 3.46 Restant van het uitbraakspoor (O-1) in situ.

3.6  Overige sporen

Tussen de grote en de kleine pandhof is een restant 

van een uitbraaksleuf (O-1) over een lengte van ruim 5 

m gezien (Afb. 3.45-46). De breedte bedraagt circa 90 

cm (vlakhoogte: 0,44m+NAP). Het spoor is noordoost-

zuidwest georiënteerd en maakt richting het oosten een 

haakse hoek. Het zou kunnen gaan om een verbindings-

gang tussen de beide pandhoven of om een restant van 

een gebouw. 

Afb. 3.47 Uitsnede alle-sporenkaart: Restant van een 
uitbraakspoor (O-2).
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Afb. 3.48 Uitsnede alle-sporenkaart: een restant van een muur of 
pad (O-3).

Afb. 3.49 Een restant van een muur of pad (0-3), vanuit het noorden gezien.

Ongeveer 4,5 m ten zuiden van de kleine pandhof is in de 

uiterste hoek van sleuf 5 over een lengte van circa 2,70 

een uitbraakspoor (O-2) aangetroffen dat oversneden 

wordt door een recente verstoring (Afb. 3.47). Het spoor 

is minimaal 0,90 en maximaal 1,55 cm breed en noord-

west-zuidoost georiënteerd. Op basis van de opgravings-

gegevens valt het spoor niet te interpreteren.

Ten noorden van het bijgebouw is over een lengte van 

bijna 5 m een circa 70 cm brede strook (O-3) van in 

verband liggende baksteenbrokken en uitbraaksporen 

vrij gelegd (Afb. 3.48-49). De oriëntatie wijkt (lichtelijk) af 

van de rest van het gebouw. Het kan gaan om een restant 

van een fundering of bijvoorbeeld een paadje. Opvallend 

genoeg stopt het precies voor de ‘noordelijke gevel’, maar 

het is de vraag of het uit de middeleeuwen dan wel later 

dateert. Jammer genoeg ontbreken aanwijzingen voor het 

toekennen van het spoor aan het bijgebouw of een ander 

gebouw.

Gracht (G-1)

In het zuidwesten van sleuf 4 kwam een deel van de 

zuidelijke gracht in het zicht (Afb. 3.50). Deze ligt in het 

verlengde van het nog bestaande deel ter hoogte van 

het poortgebouw. Opvallend is dat volgens de kadastrale 

kaart de gracht ongeveer 4,50 m breed is, terwijl de 

breedte van de waterloop in het vlak bijna 17 meter 

bedraagt. Deze vastgestelde breedte komt overeen met 

die van de noordelijke gracht, die werd waargenomen 

in 2001 en circa 15 m breed bleek te zijn (Van der Mark 
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Afb. 3.50 Het zuidelijk deel van de gracht (G-1) in sleuf 4, vanuit het noorden gezien.

2001). Hoewel de gracht enigszins schuin is aangesneden, 

waardoor hij breder lijkt dan hij feitelijk is, komt de maat 

in de buurt van de waargenomen breedte van de gracht 

van het Hollandse Huis, die tussen 10 en 12,5 m breed is 

(van Kempen en Schiferli 2005, 3-4). Kennelijk is de gracht 

opgevuld geraakt nadat het klooster is verlaten en in de 

jaren erna steeds smaller geworden zodat er uiteindelijk 

in de negentiende eeuw nog een sloot over was. Het 

bovenste deel van de gracht was ter plaatse grotendeels 

opgevuld met puin. Uit de opvulling zijn de meeste vond-

sten in de vorm van aardewerk en metaal afkomstig.

Structuren van na 1580

Structuur 1

In sleuf 4 zijn op het eerste vlak de contouren van één of 

twee gebouwtjes aangetroffen (Afb. 3.51-52). Het is niet 

duidelijk of het hier om één dan wel twee structuren gaat 

en indien het om twee structuren gaat of deze gelijktijdig 

hebben bestaan.

De meest noordelijke structuur (B-2) meet circa 2,5 bij 

2,5 m en is gebouwd tegen de noordelijke gevel van het 

middeleeuwse gebouw (vlakhoogte: 0,69 tot 0,83m+NAP). 

De oostelijke muur en deel van de vloer waren weggebro-

ken. De noord-, west- en oostmuur zijn enkelsteens, de 

zuidmuur is slechts halfsteens. Vastgesteld kon worden 

dat de muren op de vloer staan. Er is dus geen sprake van 

een zware fundering of structuur. De baksteenformaten41 

Afb. 3.51 Uitsnede alle-sporenkaart: de postmiddeleeuwse 
bijgebouwtjes (B-2 en B-3).
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Afb. 3.52 Overzicht van de postmiddeleeuwse bijgebouwtjes, vanuit het noorden gezien.

Afb. 3.53 De schuilloopgraaf in het vlak, vanuit het noorden gezien.
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wijzen op een datering in de veertiende/vijftiende eeuw, 

maar de bakstenen waren gebroken en/of hergebruikt. 

Bovendien zijn de sporen stratigrafisch gezien het 

jongste. Een en ander doet ook provisorisch aan. Het 

lijkt meer voor de handliggend dat het hier gaat om een 

bijgebouwtje dat bij de hofstede ‘Chartroise’ zal hebben 

gehoord. Op de kaart van 1832 staan namelijk diverse 

bijgebouwtjes afgebeeld.

Structuur 2

De meest zuidelijk structuur (B-3) heeft een oppervlakte 

van 4,80 bij 3,80 m en is als het ware om delen van het 

middeleeuwse gebouw heen gebouwd, waarbij gebruik 

is gemaakt van twee poeren (P-6 en P-7). De west- en 

zuidmuur zijn enkelsteens, de oostmuur is halfsteens. 

Van de noordmuur is het de vraag of het om een muur 

gaat of om een restant van een vloer. Er is maar één laag 

overgebleven, die bovendien aardig verzakt is en sterk 

lijkt op de ‘zuidmuur’ van het noordelijke gebouwtje. Dit 

zou een aanwijzing kunnen zijn voor een gang, wat weer 

een argument zou zijn om uit te gaan van één gebouw 

samen met structuur 1. Ook bij structuur 2 is sprake 

van baksteenformaten die qua datering variëren van de 

dertiende tot en met de vijftiende eeuw, hetzelfde proviso-

rische karakter en dezelfde stratigrafie (vlakhoogte: 

0,78 tot 0,99m+NAP). Ook hier lijkt het voor de hand te 

liggen dat het gaat om een bijgebouwtje van de hofstede 

‘Chartroise’.

Schuilloopgraaf (S-1)

Bij het onderzoek in 2007 is in sleuf 1 over een afstand 

van minimaal 20 meter een greppel aangetroffen met een 

breedte van circa 1,20 m tot maximaal 3 m (vlakhoogte: 

0,65 tot 0,82m+NAP). De vulling bestaat uit bruingrijze 

tot blauwe zavel. Het spoor heeft een zigzagvorm (Afb. 

3.53-54). Daarom werd even gedacht aan een uitbraak-

sleuf van een zogenaamde slangenmuur. Dit is een muur 

van een halve steen dik, gebouwd in een slingerende 

patroon. De bochten vormen beschutte plaatsen, waarin 

bijvoorbeeld fruitboompjes gepoot kunnen worden 

(Haslinghuis 1997, 416).

Het glas en aardewerk afkomstig uit het spoor bleken 

echter modern en op zijn vroegst negentiende-eeuws. Een 

foto uit het Utrechts Archief bood uitkomst: het spoor 

blijkt het restant van een schuilloopgraaf van kort voor 

de Tweede Wereldoorlog te zijn (Afb. 3.55). Dergelijke 

loopgraven werden in 1939 op diverse plaatsen in de stad 

aangelegd, onder andere op de Balijelaan, de Laan van 

Soestbergen, de Vleutense weg en de Croeselaan.

Afb. 3.55 Gezicht op de schuilloopgraaf aan de Marnixlaan te 
Utrecht op 14 september 1939 (bron: Het Utrechts Archief, 
catalogusnummer 43807).

Afb. 3.54 Uitsnede alle-sporenkaart: de schuilloopgraaf van kort 
voor de Tweede Wereldoorlog.
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4  De vondsten

4.1  Natuurstenen bouwfragmenten 
C.M.W. den Hartog en H.F.G. Hundertmark

Inleiding

Het archeologisch onderzoek aan de Marnixlaan in 2007 

heeft een aantal natuurstenen bouwfragmenten opgele-

verd. Deze bleken vaak toe te wijzen aan de voormalige 

kloostergebouwen. Allereerst werd bepaald uit welke 

steensoort de fragmenten zijn vervaardigd. Indien moge-

lijk werd daarna bepaald tot welk bouwelement zij hebben 

behoord, waarna de vermoedelijke herkomst binnen het 

complex werd bepaald. De determinatie van de fragmen-

ten leverde uiteindelijk informatie op met betrekking tot 

diverse bouwelementen en het uiterlijk van onder meer de 

kerk en de kleine pandhof.

Materiaal

De natuurstenen bouwfragmenten zijn voornamelijk 

afkomstig uit een puinlaag boven de fundamenten van de 

kerk, een uitbraakspoor ter hoogte van de kopse gevel 

van de kerk en uit uitbraaksporen ter hoogte van de kleine 

pandhof. Zij zijn aangetroffen in combinatie met brokken 

baksteen. Het materiaal is blijkbaar achtergebleven na de 

sloop. Kennelijk was het niet geschikt voor hergebruik. 

De meeste stukken zijn gevonden ter hoogte van de kerk 

en hebben hier oorspronkelijk ook onderdeel van uit 

gemaakt. Slechts één fragment dat vermoedelijk ook uit 

de kerk afkomstig is geweest, moet zijn versleept, want 

het werd ter hoogte van de grote pandhof aangetroffen.

Het gaat in totaal om 29 stukken natuursteen, waaronder 

twaalf kleine fragmenten die alleen op steensoort te de-

termineren waren. Van het overige kan zowel steensoort, 

functie en vermoedelijke herkomst worden aangegeven.

Methode

Alle fragmenten zijn onderzocht en wanneer mogelijk 

gedetermineerd, waarbij het materiaal, het type bouwele-

ment en de vermoedelijke herkomst van of het gebruik in 

een type gebouw is vastgesteld. Daarna zijn ze gemeten 

en gefotografeerd. Bij de beschrijving zijn de stukken zo-

veel mogelijk gerangschikt naar de vermoedelijke herkomt 

of het gebruik in een type gebouw.

Resultaten

Tussen het puin boven de kerk (Vnr 89) en in de uitbraak 

van de kopse gevel (Vnr 90) kwamen diverse stukken na-

tuursteen tevoorschijn die onderdeel hebben uitgemaakt 

van de kerk. Het gaat om gewelfribben, een sluitsteen en 

Afb. 4.1 Overzicht doorsneden aangetroffen gewelfribben, door 
H.F.G. Hundertmark.

een kapiteel die gezien materiaal en uitvoering onderdeel 

moeten hebben uitgemaakt van de gewelfvakken in de 

kerk. Eén gewelfrib, mogelijk in combinatie met een ka-

piteel aangetroffen ter hoogte van de grote pandhof, zal 

deel hebben uitgemaakt van een muraalboog die de schei-

ding tussen het koor en de kerk markeerde. Verder is een 

fragment van een venster, een spitsboog, een gewelfrib 

dat waarschijnlijk van de kapel afkomstig is, onderschei-

den, evenals diverse fragmenten van grafmonumenten. De 

variatie in gewelfribben (Afb. 4.1) toont aan dat er sprake 

moet zijn geweest van meerdere overwelfde gebouwen, 

in ieder geval de kerk en de kapel, en minstens één ander 

gebouw. De aanwezigheid van blootgelegde steunberen 

rond de kleine pandhof toont aan dat deze eveneens 

overwelfd is geweest, al kunnen hier geen bouwfragmen-

ten aan worden toegeschreven.
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Kerk

In totaal zeven tufstenen fragmenten van gewelfribben 

(Vnr 90) zijn aangetroffen in de uitbraaksleuf van de 

kopse gevel van de kerk. Eén stuk is compleet met een 

volledige lengte van 0,50 m. Aan de kopse zijde is een 

gekraste hartlijn waarneembaar. De overige fragmenten 

bestaan uit losse brokken. Op de zichtvlakken is een vage 

fijne frijnslag zichtbaar. De overige vlakken hebben een 

grove scharreerslag.

Een grote sluitsteen (Vnr 90) van tufsteen is eveneens 

afkomstig uit de uitbraak van de kopse gevel. De door-

snede bedraagt 39 cm. De steen heeft vier gewelfribaan-

sluitingen en de doorsnede daarvan komt overeen met 

de bovengenoemde fragmenten. Het behoorde tot een 

gewelfvak met vier gewelfribben (kruisgewelf) en dus niet 

tot de koorsluiting.

Afb. 4.2 Rechthoekig kapiteel (Vnr 90) van tufsteen. In het blok is 
een acanthusblad uitgehakt en aan de onderzijde bevindt zich een 
gebeeldhouwde bloem.

Op dezelfde plek is een rechthoekig kapiteel van tufsteen 

gevonden. In het blok is een acanthusblad uitgehakt en 

aan de onderzijde bevindt zich een gebeeldhouwde bloem 

(Afb. 4.2). Het kapiteel heeft de afmetingen van 24 x 19 x 

30 cm. Ook dit stuk blijkt op de gewelfribben te passen. 

Het stuk moet vanwege zijn vorm in een rechte hoek 

aangebracht zijn geweest, waarvoor alleen de kopse gevel 

van de kerk in aanmerking komt.

 

Een tweede gewelfrib (Vnr 81) is gemaakt uit zandsteen. 

Het betreft een complete steen met een lengte van 20 

cm en is aangetroffen in de stort van sleuf 2, ter hoogte 

van de kleine pandhof. Toch moet dit stuk vanwege zijn 

volume uit een groot gebouw, zoals de kerk afkomstig 

zijn. Bovendien heeft het dezelfde profilering als de 

Afb. 4.3 Het kapiteel met gebeeldhouwde engel en de gewelfrib 
(Vnr 81).

Afb. 4.4 Detail gebeeldhouwde engel.
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gewelfribben hierboven maar is groter uitgevoerd. Ook de 

afwerking is vergelijkbaar, de zichtvlakken zijn afgewerkt 

met zeer fijne frijnslag en de overige vlakken met schar-

reerslag. Het stuk is waarschijnlijk afkomstig van een 

muraalboog uit de kerk, die de overgang tussen het koor 

en de kerk accentueerde. Gezien de opgravingsgegevens 

is het heel goed mogelijk dat deze boog boven het 

doksaal hoort.

Een fragment dat ter hoogte van de grote pandhof is 

aangetroffen, betreft eveneens een kapiteel (Vnr 272, spnr 

331). Het is een zwaar beschadigd bouwfragment dat ge-

houwen is uit kalksteen (afmetingen: 27,5 x 30 x 29 cm). 

Het lijkt te passen op het hierboven beschreven gewelfrib 

die aan de muraalboog toebehoorde en zich waarschijnlijk 

boven het doksaal bevond. Ondanks de zware beschadi-

gingen is een figuur met lang haar en vleugels zichtbaar 

(Afb. 4.3). Deze heeft één arm voor de borst gekruist, en 

houdt de andere arm voor de buik. Aan de linkerkant is 

duidelijk één voet herkenbaar (Afb. 4.4). Onder de vleugel 

lijkt een vogelstaart zichtbaar en het lichaam is bedekt 

met veren. Dit is rond 1400 één van de meest klassieke 

wijzen van afbeelden van een engel op een kapiteel.42

Een fragment van een middenstijl van een venster is 

aangetroffen in de puinlaag boven de kerk (Vnr 89). Het 

stuk heeft twee glassponningen en vier afschuiningen en 

is gemaakt van zandsteen (afmetingen: 25 cm, doorsnede 

16,5 x 10,5 cm). De afwerking is gefrijnd. Gezien de 

vondstlocatie lijkt het waarschijnlijk dat het tot een raam 

van de kerk heeft behoord.

Kapel

De derde gewelfrib (Vnr 33) is van zandsteen. Deze is 

afkomstig uit een uitbraaksleuf van de kleine pandhof 

(Sleuf 3). Nog drie andere vergelijkbare fragmenten (Vnr 

9) werden eveneens aangetroffen in een uitbraaksleuf van 

de kleine pandhof.

Eén van de fragmenten is polychroom versierd: rood op 

het zijvlak, goud op de kraal en zwart op de holling. De 

gewelfrib wijkt af van de overige gewelfribben in afme-

tingen en is bovendien als enige gepolychromeerd en 

vermoedelijk afkomstig uit de kapel.

Kerk, kapel of een andere kloosterruimte?

Vier blokken van zandsteen van minimaal 18 cm hoog en 

sterk beschadigd zijn aangetroffen in de uitbraaksleuf van 

de westgevel van de kerk (Vnr 90). Het gaat om geprofi-

leerde blokken waarvan er twee aan elkaar passen (Vnr 

90).

Op de stukken zijn resten van wit pleisterwerk zichtbaar, 

terwijl glassponningen ontbreken. Het moet hier gaan om 

delen van een spitsboog voor een open doorgang, want 

de fragmenten zijn aan twee zijden zichtbaar geweest.

Grafmonumenten

Twee stukken natuursteen zijn afkomstig van grafmo-

numenten. Het eerste fragment (afmetingen: 15 x 17 x 

15 cm) is een gedeelte van een tracering van een graf-

monument, uitgevoerd in zandsteen. Het is aangetroffen 

in de puinlaag boven de kerk (Vnr 89). Het is aan één 

zijde ingemetseld geweest, wat wijst op een nisachtig 

grafmonument.

Het tweede fragment is gevonden in een uitbraaksleuf van 

de kleine pandhof (Vnr 9). Het is een geprofileerd stukje 

(8 x 2,5 x 5 cm) en mogelijk eveneens een tracering van 

een grafmonument. Op het fragment zijn sporen van rode 

verf zichtbaar.

Een natuurstenen plaat (Vnr 25) van graniet is aangetrof-

fen tussen het puin boven het waterkanaal, en lijkt daar 

toevallig terecht gekomen. De plaat is in drie stukken 

gebroken (afmetingen minimaal 50 x 55 x 9 cm). De ach-

terkant is ruw bewerkt. De voorkant loopt licht bol, hierop 

zijn bewerkingssporen van een beitel te zien. Langs de 

randen is een smal strookje in een andere richting be-

werkt dan op het vlak zelf. Gaat het hier om beitelslagen 

om de plaat ‘schoon’ te maken? In dat geval zou het om 

een grafsteen of herdenkingsplaat kunnen gaan.

Overig

De overige fragmenten zijn een stukje tracering van 

zandsteen, negen brokjes zandsteen waarvan som-

mige afgewerkt met pleisterwerk met witkalk. En tot 

slot twee fragmenten van fijne zand- of kalksteen (Vnr 

62) die mogelijk onderdeel hebben uitgemaakt van een 

beeldhouwwerk.

Conclusie

Van de 29 natuurstenen bouwfragmenten zijn er in 

totaal zeventien te determineren op steensoort, functie 

en herkomst. Twaalf fragmenten hebben waarschijnlijk 

onderdeel uitgemaakt van de kerk. Het gaat om gewelfrib-

ben, een sluitsteen, twee kapitelen en een fragment van 

een venster. Eén van de gewelfribben toont aan dat er 

een muraalboog aanwezig is geweest. Deze accentueerde 

de overgang tussen het koor en de kerk. Een beschilderd 

fragment van een gewelfrib vormt de indicatie voor het 

bestaan van de kapel. Vier fragmenten zijn onderdeel van 

een spitsboog voor een open doorgang, hiervoor kan niet 

met zekerheid een locatie worden aangewezen. Gezien 

het formaat en afwerking moet het wel gaan om een 

belangrijke ruimte. Tot slot werd een aantal fragmenten 

van grafmonumenten aangetroffen. Daarvan weten we 

uit de literatuur dat zij hebben bestaan. Jammer genoeg 

zijn de fragmenten te klein en te gering in aantal om de 

grafmonumenten te kunnen reconstrueren.
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4.2  Aardewerk  
M. Hendriksen

Inleiding

Er zijn tijdens het onderzoek 145 aardewerkfragmenten 

gevonden, wat relatief gezien weinig is. De oorzaak die 

hieraan ten grondslag ligt dient gezocht te worden in 

bouw- en graafactiviteiten na de sloop van het klooster. 

Slechts vier fragmenten zijn als vlakvondst aangetroffen. 

De overige 141 stuks zijn alle aan een grondspoor te rela-

teren. Het grootste deel hiervan, 98 stuks, is gevonden in 

de bovenste vullinglaag in de zuidelijke kloostergracht

Resultaten

Sleuf 1

Als oudste te dateren is een tweetal gelobde Pingsdorf 

bodems (Vnr 1). Deze werden aangetroffen in 

Vechtafzettingen in vlak 1. Een wandfragment van een 

steengoed kan uit Siegburg kan gedateerd worden in de 

periode 1280-1400.

Ter hoogte van graf 1 of 2 werd een bovenrand van 

een grote grijze kan (Vnr 4) uit de periode 1375-1425 

aangetroffen. De laatste en tevens jongste twee fragmen-

ten uit sleuf 1 zijn van één industrieel wit bord uit de late 

negentiende of de eerste helft van de twintigste eeuw. 

Deze werden gevonden in de vulling van de loopgraaf.

Sleuf 2

In sleuf 2 zijn 32 aardewerkfragmenten gevonden. 

Afgezien van (Vnr 10) zijn deze alle afkomstig uit spoor-

vullingen. In een vuile zone zijn vijf fragmenten van één 

Langerwehe kan gevonden met een datering tussen 1350 

en 1500. Uit een kuil komen twee fragmenten van een-

zelfde type kan (Vnr 16). Uit de insteek van de watergang 

is een roodbakkende hals met draairibbels die voorzien is 

Afb.4.5 Bloempot (Vnr 11) van roodbakkend aardewerk, voorzien 
van een standring.

van spaarzaam glazuur afkomstig. Dergelijke draairibbels, 

die karakteristiek zijn voor steengoed kannen, komen 

ook voor op roodbakkende kannen die zijn gevonden 

in het productieafval van Utrechtse pottenbakkers en 

dateren rond het einde van de veertiende eeuw en begin 

vijftiende eeuw.43 Uit de uitbraaksleuf (KP-1) komen 23 

fragmenten die dicht bij elkaar werden aangetroffen. Ze 

behoren toe aan één individu roodaardewerken bloempot 

(Vnr 11) voorzien van een standring (Afb. 4.5). In de 

bodem zijn vijf gaten aangebracht om eventueel overtol-

lig water af te kunnen voeren. Bloempotten zijn meestal 

conisch van vorm en ongeglazuurd. Dit in tegenstelling 

tot de tuin- en overpotten die vaak geglazuurd en soms 

ook nog gedecoreerd waren. Bekend is dat ook in Utrecht 

bloempotten zijn gefabriceerd, zowel met standring als 

standlobben.44 Vijftiende- en zestiende-eeuwse bloempot-

ten worden weinig gevonden. De bloempot zal gezien de 

vondstlocatie ten tijde van de afbraak van het klooster in 

de uitbraaksleuf terecht zijn gekomen.

Sleuf 4

Sleuf 4 leverde het meeste aardewerk op. Vijf fragmenten 

(Vnr 49) van twee individuen Jacobakannen zijn vervaar-

digd in Siegburg. Deze werden gevonden op de vloer van 

het meest noordelijke bijgebouwtje (B-1) en dateren uit 

1375-1425. De vondstnummers 36, 37 en 88 betreffen 

materiaal dat gevonden is in het bovenste deel van de ge-

dempte zuidelijke kloostergracht en bestaat uit een totaal 

van 98 scherven. De bodem van de gracht met eventuele 

vondstlagen uit de tijd van het klooster kon vanwege de 

beperkte diepte van ontgraving niet worden bereikt. Het 

materiaal uit de bovenvulling beslaat de gehele klooster-

periode en ver daarna. Zo bleek het jongst aangetroffen 

materiaal door te lopen tot in de negentiende eeuw. 

Nadat het klooster gesloopt was bleef het poortgebouw 

en mogelijk nog een ander gebouw bewoond. Opvallend 

tussen dit materiaal is een roodbakkende ovalen bak met 

inwendig glazuur. Dergelijke vormen zijn ook in Utrecht 

vervaardigd en hebben soms een tussenschot. Een in 

Nijmegen gevonden bakje wordt omschreven als vorm 

(Afb. 4.6).45 Een functie als kweekbakje of sorteerbakje 

behoort ook tot de mogelijkheden.46 Een fragment van een 

Afb. 4.6 Bakje (Vnr 88) van roodbakkend aardewerk.
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Werra kom met daarop een vrouw met in haar hand een 

stangenglas dateert van na de kloosterperiode. Eenzelfde 

afbeelding is ook bekend van een bord uit Dordrecht en 

draagt het jaartal 1605.47 Een fragment (Vnr 51) van een 

achttiende- of negentiende-eeuwse pijp en een steengoed 

wandfragment uit Langerwehe zijn als losse vondsten 

geïnventariseerd.

4.3  Metaal  
M. Hendriksen

Inleiding

Tijdens het archeologisch onderzoek aan de Marnixlaan 

zijn in totaal 79 metalen voorwerpen gevonden. Metalen 

voorwerpen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan 

de beeldvorming met betrekking tot de sociale status van 

de bewoners, de aard van de bewoning en de begin- en 

einddatering van hetgeen is opgegraven.

Over het algemeen kan gezegd worden dat de metaal-

vondsten, en dan in het bijzonder die uit een non-ferro 

metaal zijn vervaardigd, goed bewaard zijn gebleven. De 

voorwerpen van ijzer, meest nagels, werden veelal omhuld 

in een dikke corrosielaag teruggevonden. Alle 79 objecten 

zijn optisch bekeken waarbij zo ook de metaalsoort is 

vastgesteld. In totaal 21 voorwerpen zijn schoonge-

maakt en gestabiliseerd voor verder behoud. Voor ieder 

object is de behandelingsmethode vastgelegd in een 

conserveringsrapport.48 

Resultaten

In totaal zijn 79 metalen voorwerpen aangetroffen. De 

verdeling van het aantal metaalsoorten is weergegeven 

in tabel 4.1. Gezien het geringe aantal voorwerpen is 

besloten deze per sleuf te beschrijven en niet, zoals 

meestal gebruikelijk is, in functiecategorieën. Een benen 

gesp en een paternosterkraal worden eveneens meegeno-

men in onderstaand verslag, maar worden niet vermeld in 

de tabel.

Afb. 4.7 Benen gesp, waarschijnlijk van een gordelband uit graf 6, 
5,5 X 4,5 cm.

Afb. 4.8 Messing riemhanger uit graf 6, 4,0 x 2,1 cm.

Beschrijving van de vondsten

Vondsten rondom de begravingen in sleuf 1

In totaal zijn 20 ijzeren nagels (Vnr 22-32) tijdens het 

vrijleggen van twee skeletten aangetroffen. Veertien 

nagels zijn gevonden rondom skelet 03 en zes nagels 

zijn aangetroffen bij skelet 05. Deze zijn gebruikt om de 

planken waaruit de houten doodskisten vervaardigd waren 

aan elkaar te bevestigen. Van het hout zelf zijn geen 

resten aangetroffen. Uit graf 6 dat volgens het fysisch-

antropologisch onderzoek aan een man heeft toebehoord, 

Afb. 4.9 Glazen kraal uit graf 6.Tabel 4.1 Metaalsoorten
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komen twee kledingaccessoires (zie hoofdstuk 5 Fysisch-

antropologisch onderzoek). Het betreft een benen gesp 

(Vnr 42) die gezien enkele koperoxide plekken door 

middel van koperen klinkstiftjes aan een stoffen of leren 

riem bevestigd heeft gezeten en een messing riemhanger. 

Aangezien de gesp geen angel heeft, zal het hier eerder 

om een decoratieve gordelband gaan (Afb. 4.7). De 

riemhanger (Vnr 42) kon met behulp van twee klinkstiftjes 

op de riem of gordelband worden bevestigd (Afb. 4.8). 

Aan de ronde ring konden diverse soorten attributen 

worden gehangen. Uit hetzelfde graf komt eveneens een 

donkerbruine gefacetteerde kraal (Vnr 42) van glas, dat 

aan carneool doet denken (Afb. 4.9). De donkere kleur 

van carneool, genoemd naar het Latijnse woord carnis wat 

letterlijk ‘van vlees’ betekent, wordt veroorzaakt door ij-

zeroxide dat in het mineraal zit. In het glas van de kraal is 

eveneens ijzeroxide waarneembaar. De doorsnede is 1,5 

cm en in het rijggat is koperoxide te zien. Waarschijnlijk 

heeft daarin een koperen staafje gezeten met aan de 

beide uiteinden kettingschalmen. De kraal heeft mogelijk 

deel uitgemaakt van een paternostersnoer. Ook zijn in 

dit graf twee messing spelden gevonden. Dergelijke 

spelden worden veelvuldig aangetroffen in graven uit de 

late Middeleeuwen en nieuwe tijd. Zij werden onder meer 

gebruikt voor het sluiten van een doodshemd.49

Een fragment van een broche (Vnr 1) dateert uit de eerste 

helft van de twintigste eeuw.

Sleuf 2

Van een glas-in-loodraam overgebleven is een loodstrip 

(V-10) met een H-vormige doorsnede (Afb. 4.10). Deze is 

gevonden tijdens de aanleg van een vlak in het puin van 

de voormalige kleine pandhof. Een loden kogel (Vnr 10) 

met inslagsporen heeft een diameter van 13 mm (Afb. 

4.11). Kogels met een diameter van 11 tot 13 mm waren 

geschikt voor (ruiter-) pistolen. Voor de jacht werden 

zogenoemde roeren gebruikt. Dit zijn geweren met een 

lange loop voor een zo groot mogelijke precisie. Kogels 

voor musketten die voor oorlogshandelingen werden 

ingezet hebben een diameter die boven de 17 mm ligt, die 

kan oplopen tot wel 25 mm.

Sleuf 3

Afgezien van 33 kistnagels uit één graf met daarin de 

skeletten 15 en 18 zijn er verder geen metaalvondsten in 

sleuf 3 aangetroffen.

Afb. 4.10 Glas-in-loodstripje, 1,3 x 0,6 cm.

Afb. 4.11 Loden pistoletkogel, 1,3 cm.

Afb. 4.12 Messing riemtong, 3,5 x 2,6 cm.

Sleuf 4

Verreweg de meeste voorwerpen zijn gevonden in de 

vulling van de gracht. Afgezien van enkele vondsten die 

uit de tijd van het klooster stammen, dateren de meeste 

van daarna.

Een fraaie vondst betreft een messing riemtong (Vnr 36) 

waarvan de punt wordt gevormd door een schelp (Afb. 

4.12). In de riemtong is een versiering uitgespaard in 

de vorm van een klaver en een hartje. Hij kan gedateerd 

worden in de periode 1450-1550.

Een messing sluithaakje (Vnr 36) heeft een gekartelde 

buitenkant en is versierd met ingekraste lijnen (Afb. 4.13). 

Afb. 4.13 Messing sluithaak van een boek, 2,2 x 1,0 cm.
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Afb. 4.14 Voorzijde van een bronzen plaat waarop fragmenten van 
letters zichtbaar zijn.

Afb. 4.15 Keerzijde van een bronzen plaat met daarop een floraal 
motief.

Het is een zeer klein exemplaar dat op basis van stijl-

kenmerken geplaatst kan worden in de zestiende eeuw. 

Sluithaken en andere aan boeken te relateren vondsten 

zijn kenmerkend voor kloostercomplexen.50 Een opval-

lende vondst is een fragment van een bronzen plaat (Vnr 

36) met daarin deels drie in Gotisch schrift weergegeven 

letters (Afb. 4.14-15). Deze zijn met behulp van een 

scherpe metalen stift aangebracht. Op de keerzijde zijn 

eveneens diep ingesneden lijnen te zien waartussen twee 

takken met daaraan bladeren aangebracht. Onduidelijk 

is waarvan dit fragment deel heeft uitgemaakt. In eerste 

instantie werd gedacht aan een (druk)plaat voor het ver-

vaardigen van versiering op een boekband. Bekend is dat 

kartuizers zich daar mee bezighielden. Deze interpretatie 

is echter niet waarschijnlijk. Vermoedelijk betreft het een 

fragment van een grafplaat.51 

Drie loden kogels (Vnr 36) zijn grotendeels plat doordat 

ze tegen muurwerk zijn aangeschoten (Afb. 4.16). Het 

gewicht bedraagt bij alle drie kogels 10 gram. Kogels met 

een dergelijk gewicht corresponderen met een diameter 

van 12 mm.

Er zijn in totaal vier knopen gevonden waarvan de oudste 

een messing exemplaar betreft. Deze half ronde knoop 

(Vnr 36) is versierd met een bloemmotief en dateert uit 

de eerste helft van de zeventiende eeuw (Afb. 4.17). 

Twee tinnen knoopjes (Vnr 36 en 37) zijn eveneens half 

rond maar dan onversierd (Afb. 4.18-19). Dergelijke 

Afb. 4.16 Drie loden kogels waarvan de middelste niet op schaal is 
weegegeven, 12mm.

Afb. 4.17 Messing knoop met daarop een bloemmotief, 1,1 cm.

Afb. 4.18 Onversierde tinnen knoop, 1,4 cm.

Afb. 4.19 Onversierde tinnen knoop, 1,4 cm.
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onversierde knoopjes dateren uit de periode 1600-1675 

en worden meestal zonder het ijzeren oogje terug-

gevonden. De messing knoop (Vnr 36) is afkomstig van 

een uniform uit het leger van Napoleon uit de periode 

1792 en 1815 (Afb. 4.20).52 Het betreft een vrij groot 

exemplaar die eens een houten achterkant heeft gehad. 

Op de voorkant staan de woorden Republique Française 

met in het midden een zuil met daarop de vrijheidmuts en 

daaromheen een lauwerkrans. De knoop werd gedragen 

door het korps nationale vrijwilligers (Afb. 4.21).

In de bovenlaag ter hoogte van het middeleeuwse bijge-

bouw is een ijzeren troffel (Vnr 87) gevonden. Het is niet 

duidelijk of deze aan de kloosterperiode of aan de periode 

daarna moet worden toegeschreven. Twee munten date-

ren uit de zeventiende eeuw. Eén is een zilveren stuiver 

van Overijssel (Vnr 37) geslagen in 1628 (Afb. 4.22). De 

andere is een koperen duit (Vnr 36) van Friesland uit de 

eerste helft van de zeventiende eeuw.53 Van een verzil-

verde bronzen penning (Vnr 36) is slechts een fragment 

gevonden (Afb. 4.23). Deze heeft aan één kant een 

afbeelding van een heilige met aureool. De deels nog aan-

wezige tekst leest PIËTIS ASENDI AD, wat te relateren valt 

aan het Piëtisme. Dit was een vroomheidbeweging binnen 

de Lutherse kerk die vanaf de late zeventiende eeuw tot 

Afb. 4.20 Messing uniformknoop uit het leger van Napoleon, 2,8 
cm.

Afb. 4.21 Officieren en soldaten van het korps nationale 
vrijwilligers (bron: R. Knötel, Uniformenkunde, 1890, deel VII).

Afb. 4.22 Zilveren stuiver van de provincie Overijssel geslagen in 
1628, 1,7 cm.

Afb. 4.23 Fragment van een verzilverde bronzen penning van de 
Piëtistische vroomheidbeweging, 4,0 cm.

Afb. 4.24 Messing vingerhoed, 1,9 x 1,4 cm.

Afb. 4.25 Messing dubbelovaal gesp, 5,4 x 2,7 cm.
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in het midden van de achttiende eeuw de grootste bloei 

heeft gekend.

Van dun messingblik vervaardigd is een vingerhoed (Vnr 

37). Deze is voorzien van rechthoekige handgeputte 

gaatjes en dateert uit de periode 1500-1550 (Afb. 4.24).54 

Een gesp (Vnr 37) is dubbel ovaal van vorm en gegoten 

van messing (Afb. 4.25). De zijkanten, die ook als angel-

rust aangeduid kunnen worden, lopen breder uit en zijn 

versierd met een bloemmotief. Dit type gesp komt voor in 

het laatste kwart van de zestiende eeuw en eerste kwart 

van de zeventiende eeuw.55 Uit dezelfde periode, maar 

mogelijk iets vroeger te duiden, is een messing kleding-

ring met de kenmerkende platte kanten.

Andere vondsten zijn onder meer enkele loodstrips (Vnr 

37) voor glas-in-lood ramen (Afb. 4.26), een ijzeren muur-

anker (Vnr 37), twee 6 cm lange ijzeren nagels (Vnr 88), 

een fragment van een blaker en een messing ontsteking 

van een penvuurpatroon. Deze laatste toont aan dat de 

gracht zeker tot in het begin van de twintigste eeuw nog 

zichtbaar moet zijn geweest.

Conclusie

Het aantal gevonden metalen voorwerpen is in verhouding 

tot andere opgravingen zeer gering. Dit komt omdat de 

laag waarin doorgaans de vondsten te verwachten zijn 

over het gehele terrein was vergraven ten behoeve van de 

aanleg van diverse infrastructuren.

Een vijftal vondsten dateert met zekerheid uit de tijd van 

het klooster. Met name de sluithaak is een kenmerkend 

voorwerp en behoort tot de standaardvondsten binnen 

een kloostercomplex. De loden kogels afkomstig uit de 

uitbraaksleuf van een muur van de kleine pandhof dateren 

uit de tijd dat die muur er nog stond. Niet ondenkbaar is 

dat de kogels zijn afgeschoten in de tijd dat het Spaanse 

garnizoen onder leiding van D’Avila hier na het beleg van 

Vredenburg in 1577 enige tijd heeft gebivakkeerd. Het 

overgrote deel van het vondstmateriaal dateert van na 

de ontmanteling van het klooster. Deze zijn hoogstwaar-

schijnlijk te relateren aan de bewoning van de boerderij 

naast het poortgebouw. De knoop van het korps nationale 

vrijwilligers is op een afstand van nog geen 250 meter ge-

vonden vanaf de Route Imperiale 2, gelegen tussen Parijs 

en Amsterdam. Deze weg, de Amsterdamsestraatweg, 

loopt binnen de Utrechtse stadsgrens kaarsrecht van de 

Weerdsingel westzijde tot aan Zuilen Noord en is in 1812 

Afb. 4.26 Glas-in-loodstrip, 5,8 x 2,8 cm.

in opdracht van keizer Napoleon aangelegd. Niet ondenk-

baar is dat de boerderij onderdak heeft geboden aan 

enkele soldaten die verderop aan de weg werkten.
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5  Fysisch-antropologisch onderzoek 
 C. van der Linde

5.1  Inleiding

Tijdens de archeologische opgraving in 2007 aan de 

Marnixlaan te Utrecht zijn 29 inhumatiegraven aangetrof-

fen, waarvan er 28 konden worden onderzocht.56 Deze 

inhumatiegraven behoorden toe aan het middeleeuwse 

kartuizerklooster Nieuwlicht. Het merendeel van de 

skeletten is niet compleet maar wel geschikt voor fysisch-

antropologisch onderzoek. De methodiek die voor dit 

onderzoek gehanteerd is en de hieruit voortvloeiende 

resultaten zullen hieronder achtereenvolgens uiteen 

worden gezet.

5.2 Methodiek

Een van de doelstellingen van het fysisch-antropologisch 

onderzoek is om bij elk skelet (indien mogelijk) een 

anatomische schatting van de leeftijd bij overlijden 

en een anatomische geslachtsbepaling vast te stellen. 

Behalve de reconstructie van de demografische opbouw 

worden de status van het gebit, de staande levende 

lichaamslengte, de eventueel aanwezige ziektekundige 

afwijkingen, verwondingen en anatomische varianten 

gedocumenteerd. Het voorkomen van ziektekundige 

verschijnselen op botmateriaal geeft een indicatie over de 

gezondheidstoestand, hetgeen weer van invloed is op de 

levensverwachting.

Aan de hand van het type bot dat het meeste voorkomt 

wordt het minimum aantal individuen bepaald dat in de 

28 inhumatiegraven is begraven. Indien in het veld is 

vastgesteld dat in een graf één individu heeft gelegen, 

maar bij de uitwerking blijkt dat de skeletresten aan twee 

verschillende individuen toebehoren, dan worden zij 

onderscheiden door toevoeging van de letters A en B.

Het skeletmateriaal is macroscopisch onderzocht. 

Geslacht, leeftijd, lichaamslengte, gebitsstatus en patho-

logische afwijkingen zijn vastgesteld volgens het protocol 

van ‘Barges Antropologica’; het instituut voor Fysische 

Antropologie van het Leids Universitair Medisch Centrum 

(Maat/Panhuysen/Mastwijk 2002; Maat 2001). Daarnaast 

is gebruik gemaakt van de aanbevelingen van de werk-

groep van Europese fysische antropologen (Workshop of 

European Anthropologists 1980, 517-549). Het onderzoek 

naar de gebitsstatus is tevens gebaseerd op de methodiek 

van Tjeerd Pot (Pot 1988, 125-149). Een overzicht van de 

resultaten is weergegeven in de tabellen 5.1, 5.2 en 5.3.

Begravingwijze

Om vast te kunnen stellen of een gestandaardiseerde 

vorm van teraardebestelling bij de overledenen is toe-

gepast, is bij elk graf de oriëntatie waarin het lichaam 

van de overledene is neergelegd en de lichaamshouding 

gedetermineerd. Ook is de eventuele aanwezigheid van 

groene verkleuringen op het botmateriaal is gedocumen-

teerd. Zij kunnen wijzen op bijvoorbeeld de dracht van 

een bepaalde hoofdtooi of sieraad waarin koperoxide was 

verwerkt.

Behoudswaarde

Van elk skelet is de conserveringstoestand van het bot 

genoteerd. De compleetheid van het skelet (tabel 5.1, 

eerste rij links) is aangegeven als:

1 Compleet, alle botten zijn aanwezig, eventueel met 

uitzondering van enkele middenvoetsbeentjes (ossa 

metatarsalia), middenhandsbeentjes (ossa metacarpalia) 

en/of vinger/teenkootjes (phalanges).

2 Niet compleet bewaard, indien bijvoorbeeld de schedel 

(cranium), of het bekken (pelvis) ontbreekt.

3 Nauwelijks tot geen bot. 

In het meest gunstige geval is de conservering van het bot 

hard, en zijn de botten niet gebarsten. De behoudswaarde 

kan per skelet verschillen, wat van invloed kan zijn op 

de resultaten van de bepaling van geslacht, de leeftijd 

bij overlijden, de lichaamslengte en het voorkomen van 

eventuele ziekten of traumata.

Geslachtsbepaling

De geslachtsbepaling is uitgevoerd aan de hand van de 

anatomische (morfologische) kenmerken van een skelet. 

De morfologische geslachtsdiagnose berust op verschil-

len in de vorm en grootte van de schedel (cranium), de 

onderkaak (mandibula) en het bekken (pelvis). De schedel 

inclusief onderkaak heeft vijftien morfologische kenmer-

ken en het bekken tien morfologische kenmerken op 

basis waarvan aan een skelet een mannelijk of vrouwelijk 

geslacht kan worden toegeschreven. Aan de in totaal 

25 anatomische geslachtskenmerken worden waarden 

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

zeer vrouwelijk (-2).57 Het bekken is meer doorslaggevend 

in de geslachtsbepaling dan de schedel. Op basis van 

standaardvoorbeelden wordt de juiste waardering geschat. 
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Elk kenmerk heeft een specifieke waarde (1, 2, of 3). Zo 

heeft de oogkas (orbit) waarde 1, terwijl het tepelvormige 

uitsteeksel (processus mastoideus) waarde 3 heeft. Het 

totale aantal wegingswaarden bij het bekken is negentien 

en bij de schedel inclusief onderkaak 32.

Naast de geslachtskenmerken van de schedel en het 

bekken kan de robuustheid van het botmateriaal uitkomst 

bieden bij de geslachtsdeterminatie. Over het algemeen 

zijn de skeletten van mannelijke individuen robuuster en 

grover dan die van vrouwelijke individuen.

Indien een schouderblad (scapula) compleet bewaard 

is gebleven, kan de lengte hiervan een bijdrage leveren 

bij de geslacht determinatie. Hierbij wordt er gemeten 

van schoudertop (angulus superior) naar de onderzijde 

(angulus inferior). Wanneer het schouderblad langer is 

dan 151,0 mm dan gaat het om een mannelijk individu; 

bij een kleinere afmeting dan 139,7 mm om een vrouwe-

lijk individu. Deze uitkomst geeft 98 % betrouwbaarheid 

over het geslacht. Bij schouderblad afmetingen langer dan 

149,0 mm voor mannen en kleiner dan 143,8 mm voor 

vrouwen is de betrouwbaarheid voor de geslachtsbepaling 

84 %.

Leeftijdsbepaling

Voor de vaststelling van de leeftijd zijn, voor zover moge-

lijk, de volgende criteria in acht genomen:

• De mate van verandering van de inwendige botstructuur 

in het proximale gewrichtsuiteinde van het dijbeen (caput 

femoris), die geconstateerd kan worden door dit gedeelte 

in de lengte door te zagen. Vervolgens kan bepaald 

worden in hoeverre het sponsachtige been (substantia 

spongiosa) is gedegenereerd. De degeneratie is in zes 

leeftijdsstadia ingedeeld.

• De mate van verandering van de inwendige botstructuur 

in het proximale gewrichtsuiteinde van het opperarmbeen 

(caput humeri). Evenals in het geval van het dijbeen kan 

dit worden vastgesteld door het opperarmbeen gedeelte-

lijk longitudinaal door te zagen. De degeneratie van het 

sponsachtige been (substantia spongiosa) is eveneens in 

zes leeftijdsstadia ingedeeld.

• Sutuurobliteratie, oftewel de mate van de sluiting van 

de schedelnaden aan de binnenzijde van de schedel. De 

sutuurnaden zijn in zestien secties opgedeeld waarbij per 

sectie de mate van sutuurobliteratie wordt gescoord. Als 

zij inwendig niet meer zichtbaar (dicht) zijn, wijst dit erop 

dat het desbetreffende individu op een latere leeftijd is 

overledenen dan in het geval dat de suturen nog duidelijk 

waarneembaar (open) zijn. De toegekende scores worden 

bij elkaar opgeteld, en gedeeld door het aantal bestu-

deerde secties.

• De verandering van het articulerende oppervlak van de 

beide schaambeenderen (symphysis os pubis), verdeeld in 

vijf fasen. Bij vrouwen is deze leeftijdsindicator alleen be-

trouwbaar indien het schaambeengewricht geen littekens 

ten gevolge van een baring heeft.

Net als bij de geslachtsbepaling geldt, hoe meer indi-

catoren, hoe nauwkeuriger het eindresultaat voor de 

leeftijdsbepaling. In die gevallen waar zowel de mate van 

de sluiting van de schedelnaden, de verandering van het 

sponsachtige been, als de verandering van het articule-

rend oppervlak van de schaambeenderen kunnen worden 

vastgesteld, is een meer nauwkeurige leeftijdsindicatie 

mogelijk dan wanneer slechts van één criterium gebruik 

kan worden gemaakt.

De mate van occlusale attritie (slijtage op het kauwvlak) 

van de permanente kiezen (molaren) kan ook een bijdrage 

leveren bij de determinatie van de leeftijd. Aangezien 

occlusale slijtage ook afhankelijk is van het soort voed-

sel dat is geconsumeerd, verschaft zij slechts een grove 

leeftijdsindicatie. Er zijn nog andere factoren die de mate 

van occlusale slijtage van tanden kunnen beïnvloeden. 

Indien een persoon één of meer abcessen heeft aan 

een zijde van het gebit zal dit gedeelte door pijn niet of 

nauwelijks worden gebruikt. Noodzakelijkerwijs wordt 

het tegenoverliggende gedeelte van de kaak intensiever 

gebruikt met een hoge occlusale attritie van de tanden in 

dit deel tot. De mate van occlusale attritie van de molaren 

kan dus niet altijd als doorslaggevende leeftijdsindicator 

worden gebruikt.

Op basis van de ossificatie van het gewrichtsuiteinde van 

de vierde rib, dat verbonden is met het borstbeen (ster-

num), is eveneens een leeftijdsbepaling mogelijk. Echter, 

de ribben zijn over het algemeen zeer gefragmenteerd. 

Tijdens dit onderzoek is dan ook afgezien van deze vorm 

van leeftijdsbepaling.

Lichaamslengtebepaling 

Behalve de leeftijd bij overlijden kan de lichaamslengte 

gebruikt worden als een indicator voor de gezondheids-

toestand van een populatie. Factoren die een lichaams-

lengte bepalen zijn onder andere: genetische aanleg, de 

beschikbaarheid en kwaliteit van voedsel, leefomstandig-

heden, ziekten en epidemieën. 

De lichaamslengte is berekend aan de hand van de 

methode van Trotter en Gleser voor vrouwen (Trotter/

Gleser 1958, 79-123). Voor mannen is de lichaamslengte 

berekend met behulp van de methode van Breitinger 

(Breitinger 1937, 249-274). Deze berekeningen maken 

een schatting mogelijk van de totale lengte van een indi-

vidu. Voor mannen is de berekening van Breitinger meer 

betrouwbaar omdat deze referentiegroep is toegepast op 

Duitse mannen, terwijl de referentiegroep van Trotter is 

gebaseerd op Amerikaanse blanke mannen.
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Gebitsstatus

Om de gebitsstatus van elk individu te bepalen zijn, voor 

zover mogelijk, de volgende aspecten geregistreerd: de 

aanwezige elementen; ante mortem tandverlies;58 post 

mortem tandverlies;59 de ontbrekende delen van het kaak-

bot; de congenitaal afwezige elementen; het aantal cariës 

en abcessen en fistels.60 Indien een element een donkere 

verkleuring heeft, is dit niet als cariës gerekend. De 

aanwezigheid van cariës dient telkens gecheckt te worden 

met een tandarts-sonde. De mate van occlusale attritie 

bij de molaren is gedocumenteerd om hierna te bepalen 

of de mate van occlusale slijtage overeenkomt met de 

leeftijd van de individuen. Geen occlusale slijtage is ge-

documenteerd als 1, een geringe gedeeltelijke occlusale 

slijtage van de kroon 1+, en verdere occlusale slijtage kan 

oplopen tot en met 7, wat betekent dat de gehele kroon 

is verdwenen en enkel de wortel bewaard is gebleven. De 

mate van tandsteenvorming (calculus), alveolaire resorp-

tie,61 en periodontitis62 is aangegeven met 0, +, ++, +++. 

Om de gezondheidstoestand gedurende de jeugd vast 

te stellen zijn de gebitselementen gecontroleerd op de 

mogelijke aanwezigheid van storingen in het tandglazuur, 

de zogenoemde glazuurhypoplasie.63 Een overzicht van al 

deze criteria is vervolgens weergegeven in tabel 5.2.

Pathologie

Elk botfragment is gecontroleerd op de aanwezigheid van 

eventuele ziekten, en indien nodig, gefotografeerd. Bij 

twijfel over een pathologisch verschijnsel is als vergelij-

kingsmateriaal de hiervoor geschikte literatuur geraad-

pleegd om zodoende de juiste diagnose vast te kunnen 

stellen.64

Anatomische varianten

Een anatomische variant (anomalie) is een afwijking 

van een bepaald bot in vergelijking met een ‘normaal’ 

gevormd bot. Elk bot is bestudeerd op de aanwezigheid 

van anomalieën.

5.3 Resultaten

Begravingwijze

De aangetroffen menselijke resten in de 28 inhumatiegra-

ven zijn van minimaal 32 volwassenen. De skeletsample 

bevat geen kinderen Alle overledenen zijn ruggelings 

begraven met uitgestrekte benen, met uitzondering van 

skelet 23. De botten van dit individu zijn in een knekelkuil 

gedeponeerd, samen met een ander individu (skelet 23B). 

De meeste graven waren duidelijk bestemd voor één 

persoon, maar in de zuidelijk gelegen kleine pandhofgang 

lagen in twee graven twee individuen. Skelet 15 is boven 

skelet 18 begraven, en skelet 16 boven nummer 27. In het 

graf van skelet 17 zijn botfragmenten van een boven- en 

onderbeen gevonden die aan een ander individu toebe-

hoorden, waaruit geconcludeerd kan worden dat dit graf, 

net als de twee hiervoor genoemde nabijgelegen graven, 

mogelijk als dubbelgraf heeft gefungeerd.

In de gang van het grote pandhof zijn nog twee dub-

belgraven gevonden: skelet 02 lag bovenop skelet 12, 

en onder skelet 25 lag skelet 26 in tegenovergestelde 

richting begraven. Bij de skeletten 07 en 08 zijn losse 

botten aangetroffen die niet aan de desbetreffende 

skeletten toebehoren. In het geval van skelet 07 betreft 

het fragmenten van een voetskelet, en bij skelet 08 zijn 

extra fragmenten van handwortelbeentjes, wervels en een 

fragment van een kuitbeen (fibula) gevonden. Gezien de 

losse en veelal kleine skeletfragmenten kunnen zij het 

gevolg zijn van latere verstoringen van de bodem.

Afgezien van skelet 26, zijn alle skeletten noordoost-

zuidwest georiënteerd. De armen zijn ten tijde van de 

teraardebestelling niet in één identieke houding gelegd. 

Eén of beide armen zijn of langs het lichaam gelegd of 

één of beide onderarmen rustten op het bekken, op de 

lendenwervels (vertebrae lumbales), op de bovenbenen 

(femora), of de linkerarm rust op het borstbeen terwijl 

de rechterarm op het bekken of bovenbeen is gelegd. Bij 

één skelet (25) waren de handen gekruist. Op basis van 

deze lichaamshoudingen kan worden vastgesteld dat de 

lichamen van de overledenen met zorg zijn begraven. Bij 

de skeletten 06 en 07 is de schedel naar voren gericht. In 

de overige graven is de schedel zijwaarts gewend. Spijkers 

die zijn aangetroffen rondom de skeletten wijzen op 

kistbegravingen. Er zijn echter geen houtfragmenten van 

bekisting gevonden. Dit hangt waarschijnlijk samen met 

de zuurgraad van de grond, waardoor eventuele houtres-

ten niet bewaard zijn gebleven.

De skeletresten van vier individuen vertonen groene 

verkleuringen. Het linkersleutelbeen van twee mannelijke 

individuen (skeletnummers 01 en 06) heeft een groene 

kleur van koperoxide. Bij skelet 06 is dit mogelijk een 

spoor van het in dit graf aangetroffen paternoster schakel-

tje. De skeletten 16 en 27 lagen in hetzelfde graf begra-

ven. Beide hebben bij het linkerwandbeen (os parietale) 

van de schedel een groene verkleuring. In het geval van 

skelet 16 is de verkleuring waarschijnlijk veroorzaakt door 

de (haar)speld die in het graf is gevonden.

Behoudswaarde

Van de 28 inhumatiegraven zijn er slechts vier skeletten 

compleet. Meer dan de helft van de skeletten (16) van 

deze sample is erg gefragmenteerd (skeletstatus 3). Van 

acht zeer incomplete skeletten is dan ook geen geslachts- 

en leeftijdsbepaling mogelijk (Tabel 5.1). De conservering 

van het botmateriaal is over het algemeen redelijk tot 
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goed te noemen. Incidenteel is het botmateriaal slecht 

geconserveerd omdat de resten in een zanderige bodem 

bewaard zijn gebleven, zoals bij graf 17 het geval is. Een 

aantal graven was al verstoord door in de vorige eeuw 

uitgevoerde grondwerkzaamheden, waardoor de skeletten 

gefragmenteerd zijn.

Geslachtsbepaling

Van 21 overledenen is het botmateriaal geschikt om 

een geslachtsbepaling uit te voeren. De aangetroffen 

skeletresten zijn van zes vrouwelijke individuen en vijftien 

mannelijke individuen. (Een aantal gefragmenteerde 

skeletten met een mannelijke geslachtsdiagnose kunnen 

mogelijk bij elkaar horen). Uit de gefragmenteerde resten 

van skelet 23B zijn geen duidelijke geslachtsbepalende 

kenmerken af te leiden, omdat slechts een gedeelte 

van de jukboog (os zygomaticum) en een deel van de 

onderkaak bewaard zijn gebleven. De uitkomsten hiervan 

doen vermoeden dat het een mannelijk individu betreft. 

De overige gefragmenteerde skeletten geven verder geen 

informatie over de geslachtsbepaling aangezien er geen 

morfologische kenmerken van het bekken, de schedel of 

onderkaak bewaard zijn gebleven.

Leeftijdsbepaling

Alle individuen hebben een volwassen leeftijd bereikt. 

Slechts één skelet (nummer 06) bevat vier leeftijdscriteria, 

waardoor een vrij nauwkeurige leeftijd bij overlijden kan 

worden toegeschreven. De man is op 45,75 jarige leeftijd 

overleden.65 De leeftijd ten tijde van de dood van de jong-

ste individuen is begin/midden twintig (skelet 17A en 21). 

Het oudste individu is tussen de 50 en 70 jaar gestorven 

(skelet 02).

Lichaamslengtebepaling

De skeletresten van twaalf individuen geven aanwijzingen 

over de lichaamslengte. In deze gevallen zijn complete 

pijpbeenderen, die nodig zijn voor de berekening van de 

lichaamslengte, bewaard gebleven. Het gaat hierbij om 

twee vrouwelijke en tien mannelijke individuen. Bij de 

vrouwen is de lichaamslengte aan de hand van de bere-

keningen geschat op ongeveer 163,8 en 166,5 cm. Dit 

aantal is te klein om verder uitspraken over te doen. Bij 

de mannen variëren de lengtes van 166,9 cm tot en met 

176,9 cm. De tien lengtes van de mannelijke individuen 

geven een gemiddelde van 173.6 cm (standaard deviatie 

4.9 cm). 

Gebitsstatus

Bij vijftien skeletten zijn (delen van) de boven en/of 

onderkaak bewaard gebleven. Een compleet gebit van een 

volwassene bestaat uit 32 elementen. Idealiter zouden er 

32 x 15= 480 tanden en kiezen bewaard zijn gebleven. 

Tabel 5.2 laat echter zien dat er 263 tanden en kiezen 

zijn geïnspecteerd. Er ontbreken 146 elementen (inclusief 

kaakbot), 50 zijn er voor de dood al verloren gegaan en 

18 post mortem. Van vijf individuen zijn genoeg gebitsele-

menten bewaard gebleven om een betrouwbaar beeld van 

de desbetreffende gebitsstatus te schetsen (01, 06, 07A, 

16, 26). Slechts van twee individuen (skelet 06 en 07A) is 

een compleet gebit, bestaande uit 32 elementen, bewaard 

gebleven (zie tabel 5.2). Het gebit van skelet 06 heeft 

weinig occlusale slijtage voor een goede veertiger, en de 

hoeveelheid cariës is eveneens opvallend gering, namelijk 

twee. Er is geen sprake van resorptie van het kaakbot, 

terwijl de mate van tandsteen aanzienlijk is (+++). De 

aanwezige molaren van skelet 07A vertonen eveneens 

nauwelijks occlusale attritie, maar dit individu is dan ook 

op jonge leeftijd (26-29) gestorven. De derde molaren, 

oftewel de verstandskiezen, zijn nog niet in occlusie, dat 

wil zeggen nog niet geërupteerd, en geen enkel element 

heeft cariës. Bij de overige drie individuen (01, 16, 26) is 

de mate van tandsteen uniform, namelijk +++, en de mate 

van alveolaire atrofie en periodontitis variabel. Het aantal 

cariës verschilt van zeven tot en met dertien, maar dit zijn 

geen exacte aantallen als gevolg van de incompleetheid 

van de bewaarde gebitselementen.

Gezien de verschillende behoudswaarde van de overige 

tien gebitten kan geen realistisch beeld van de cariës-

frequentie worden gegeven. Het feit dat de door cariës 

aangetaste gebitselementen in de grond slechter bewaard 

blijven dan tanden en kiezen zonder cariës, kan een reden 

zijn voor de incompleetheid van het gebitsmateriaal. Bij 

elf gebitten is cariësvorming geconstateerd, maar meer 

individuen van deze sample kunnen tandbederf hebben 

gehad.

De gebitsstatus van skelet 22 onderscheidt zich van de 

andere gebitten wat betreft de locatie van cariësvorming. 

Naast de predilectieplaatsen, oftewel de kauwvlakken van 

de molaren, heeft dit individu cariës op de mesiale en 

distale zijden van de fronttanden van de onderkaak (Afb. 

Afb. 5.1 Skelet 22 met atypische locatie cariës bij fronttanden.
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5.1). Aangezien zeventien elementen ontbreken, zal het 

aantal cariës bij dit individu hoger zijn geweest dan de 

vastgestelde twaalf aangetaste elementen.

De mate van tandsteen is in zeven gevallen verregaand 

(+++). Het feit dat bij de skeletten 10 en 23B geen 

tandsteen en periodontitis is genoteerd, is het gevolg van 

de incompleetheid van de gebitten.

De gebitselementen van negen individuen zijn ante 

mortem verloren gegaan. Vroegtijdig tandverlies komt 

vooral voor bij de eerste en tweede permanente molaren. 

Dit is niet verwonderlijk gezien het feit dat cariësvorming 

vooral op het occlusale vlak van kiezen ontstaat, en in 

een vergevormd stadium tot ante mortem tandverlies kan 

leiden. Opvallend is het ante mortem tandverlies bij skelet 

27, waarvan in ieder geval zestien elementen voor de 

dood zijn vergaan. Gezien het feit dat veertien elementen 

(en delen van de kaak) ontbreken, zijn mogelijk nog meer 

gebitselementen ante mortem verloren gegaan. De mate 

van tandsteen bij skelet 27 is als niet aanwezig gerap-

porteerd, wat het gevolg is van de grote hoeveelheid ante 

mortem elementen.

Bij vier skeletten is in het gebit glazuurhypoplasie gediag-

nosticeerd. Dit is het geval bij de skeletten 07, 21, 22 en 

26. Bij twee individuen is vastgesteld dat zij een vroege 

dood zijn gestorven (07 en 21). Echter, dit wil niet zeggen 

dat degenen die op ‘latere leeftijd’ zijn gestorven geen 

last hebben gehad van stofwisselingsstoornissen tijdens 

de jeugd. Tabel 5.2 laat zien dat individu 22 ook eenmaal 

een stofwisselingsstoornis heeft gehad, namelijk op 

vierjarige leeftijd. Bij dit individu is een leeftijd ten tijde 

van de dood vastgesteld van gemiddeld 37,67. Een ander 

voorbeeld is skeletnummer 26, die tussen zijn vierde en 

vijfde levensjaar een stofwisselingsstoornis heeft onder-

vonden, maar op 49,67 jarige leeftijd is gestorven.

Pathologie

Hieronder worden de voorkomende ziekten beschreven 

die in het skeletmateriaal van het klooster Nieuwlicht 

zijn geconstateerd, achtereenvolgens (A) gewichtsaan-

doeningen; (B) infecties; (C) traumata; (D) idiopathische 

aandoeningen (aandoeningen met een onduidelijke 

oorzaak). Vervolgens worden de verschillende aanwezige 

anatomische afwijkingen (anomalieën) beschreven.

Afb. 5.2 Skelet 26, borstwervel 11 met Schmorlse noduli en 
marginale osteofyten langs rand wervellichaam.

Afb. 5.3 Skelet 26, twee halswervels met marginale osteofyten langs de rand van de wervellichamen (DDD) en gewrichtsranden (VOA).
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A. Gewrichtsaandoeningen

Bij de onderzochte skeletten is een hoge frequentie van 

gewrichtsaandoeningen vastgesteld (Tabel 5.3). Bij het 

merendeel van de skeletten is gewrichtsslijtage geconsta-

teerd. De oorzaak voor arthrose is mogelijk het gevolg 

van het meer dan normaal belasten van het bewegingsap-

paraat. Het intensieve gebruik toont zijn weerslag indien 

gewrichtsaandoeningen asymmetrisch (alleen links of 

rechts) voorkomen. De leeftijd is ook van invloed op de 

aanwezigheid van gewrichtsaandoeningen. Bij ouderen 

zijn de gewrichtsvlakken meer symmetrisch aangetast 

(Waldron 2009). Bij de drie jongste individuen van de 

sample, skelet 07, 17, en 21, komen geen gewrichtsaan-

doeningen voor.

Vertebrale osteofytose (DDD; degenerative disc 

disease)

Botveranderingen bij wervelkolom-osteofytose zijn het 

gevolg van versleten tussenwervelschijven (discus inter-

vertebralis). In een vroeg stadium stulpt de tussenwervel-

schijf uit in het er boven- en ondergelegen wervellichaam. 

Hierdoor ontstaan er impressies in de eindplaten, de 

zogenoemde Schmorlse noduli (Afb. 5.2). De impressies 

kunnen zowel rond als lineair zijn of als een combinatie 

van beide voorkomen. In een later stadium ontstaan 

langs de randen van de wervellichamen botuitsteeksels 

(osteofyten) (Afb. 5.2-3). Wervelkolom-osteofytose is een 

algemeen verschijnsel onder ouderen, en het resultaat 

van degeneratie van de tussenwervelschijf. De impressies 

komen ook bij adolescenten voor, maar niet zo veelvuldig 

als bij ouderen het geval is. Indien versleten tussenwervel-

schijven bij jongeren voorkomen, is dit het gevolg van een 

valpartij, te zware lichamelijke belasting of een verkeerde 

beweging (Maat 2001; Mann/Hunt 2005, 94-95, 97-99). 

Bij de helft van de kartuizer sample is wervelkolom-

osteofytose vastgesteld (de skeletten 01, 02, 04, 06, 

07, 11, 12, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26). Over het 

algemeen zijn vooral de onderste borstwervels en de Afb. 5.4 Skelet 26, zijaanzicht gefuseerde borstwervels 
(‘candlewax’).

Afb. 5.5 Skelet 03, VOA gewrichtsvlak (fovae costales) 
lendenwervel.

Afb. 5.7 Skelet 18, eburnatie, botaanwas en cysten distale uiteinde 
linker ellepijp (ulna).

Afb. 5.6 Skelet 25, eburnatie scheepvormig beentje (os 
scaphoideum).
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vijf lendenwervels aangetast. Bij maar liefst 86% van de 

onderzochte individuen komt vertebrale osteofytose bij de 

onderste borstwervels voor en bij 87% van de lendenwer-

vels (tabel 5.3). In één geval zijn zelfs twee borstwervels 

geheel met elkaar vergroeid, de zogenoemde ‘candlewax’ 

(Afb. 5.4). Deze percentages zijn extreem hoog, temeer 

gezien het feit dat bij een aantal skeletten geen (borst- en 

lenden)wervels bewaard zijn gebleven, of in een zeer 

gefragmenteerde staat waardoor wervelkolom-osteofytose 

in deze gevallen niet kon worden vastgesteld (05, 08, 10, 

13, 14, 20, 28).

Vertebrale osteoarthrose (VOA)

Dit is een degeneratieve aandoening van het kraakbeen 

van de facetgewrichtjes van de wervelbogen. Het kan het 

gevolg zijn van chronische overbelasting, maar kan ook 

erfelijk zijn. In een vroeg stadium van VOA wordt het 

gewrichtsoppervlak poreus (Afb. 5.5). In een later stadium 

ontstaan subchondrale cysten, vervolgens marginale 

osteofyten langs de gewrichtsranden en uiteindelijk in 

het ergste geval eburnatie. In het geval van eburnatie is 

er sprake van bot-op-bot polijsting van het gewrichtsop-

pervlak waar het kraakbeen verdwenen is. Hierdoor krijgt 

het bot een glimmend oppervlak. Eburnatie wordt ook wel 

osteosclerose genoemd. 

Vertebrale osteoarthrose is in vergelijking met vertebrale 

osteofytose minder waargenomen (Tabel 5.3). VOA is bij 

twaalf skeletten gediagnostiseerd, waarvan het merendeel 

ook vertebrale osteofytose heeft (01, 02, 03, 04, 11, 12, 

15, 16, 18, 25, 26, 27). De lendenwervels tonen vooral 

VOA (53%). De incompleetheid van het bewaard gebleven 

skeletmateriaal maakt, net als bij vertebrale osteofytose, 

het aannemelijk dat bij meer individuen vertebrale osteo-

arthrose voorkomt dan op basis van het overgeleverde 

skeletmateriaal kan worden geconcludeerd.

Perifere osteoarthrose (POA)

Indien osteoarthrose op andere locaties voorkomt dan 

bij de wervelkolom dan wordt dit perifere osteoarthrose 

genoemd. Dezelfde vier slijtage stadia als bij wervelkolom 

arthrose zijn te onderscheiden. Perifere osteoarthrose 

is mogelijk het gevolg van het meer dan normaal belas-

ten van het lichaam. Het intensieve gebruik toont zijn 

weerslag indien gewrichtsaandoeningen asymmetrisch 

(alleen links of rechts) voorkomen. De leeftijd is ook van 

invloed op de aanwezigheid van perifere osteoarthrose. 

Bij ouderen zijn de gewrichtsvlakken meer symmetrisch 

aangetast. 

Perifere osteoarthrose is vastgesteld bij zeventien skelet-

ten van de sample (01, 02, 03, 04, 05, 07, 11, 12, 15, 16, 

18, 22 t/m 27). Ook dit aantal zal nog hoger zijn geweest, 

aangezien in een aantal graven slechts wat schedelfrag-

menten of losse beenfragmenten bewaard zijn gebleven 

(bijvoorbeeld bij 09, 10, 20, 28).

Vooral bij de polsen (54%), middenhands- en vinger-

beentjes (47%) is POA geconstateerd (Afb. 5.6-7). Zeven 

skeletten hebben aan de gewrichtsuiteinden van het 

spaakbeen (radius) en/of ellepijp (ulna) en de hieraan 

grenzende handwortelbeentjes arthrose (02, 03, 12, 18, 

25, 26, 27). In vier gevallen is de ernstigste vorm (eburna-

tie) waargenomen (02, 03, 18 en 26). Bij twee individuen 

is eburnatie alleen aan de linkerzijde gediagnosticeerd. 

Hoogstwaarschijnlijk is POA bij deze twee individuen 

veroorzaakt door het verrichten van bepaalde werkzaam-

heden. Zeven skeletten hebben botwoekering aan de 

uiteinden van het sleutelbeen (clavicula), namelijk 01, 11, 

15, 16, 22, 24, 26. In alle gevallen komt het symmetrisch 

voor (zowel de rechter als linkersleutelbeen is aangetast). 

De locatie schouder/sleutelbeen wordt over het algemeen 

het ergste getroffen door POA in een skelet, en dan met 

Afb. 5.8 Skelet 26, achterzijde rechterknieschijf (patella) met 
osteofyten langs rand.

Afb. 5.9 Skelet 26, misvorming borstbeen (sternum) en osteofyten 
bij gewrichtsvlakken voor sleutelbeen (incisurae claviculares).

Afb. 5.10 Skelet 26, misvorming heiligbeen (sacrum).
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name bij ouderen (Waldron 2009, 35). In deze sample is 

POA echter meer bij het gedeelte sleutelbeen-borstbeen 

gediagnosticeerd. Vijf maal is POA bij de linker- en 

rechterelleboog vastgesteld (01, 12, 23, 26, 27, waarbij 

skelet 26 de ernstigste vorm, eburnatie heeft). Bij twee 

skeletten komt ook bij de ribuiteinden arthrose voor (02, 

26). Skelet 26 heeft zowel in de linker als rechterheupkom 

botaanwas.

Over het algemeen is minder perifere osteoarthrose 

geconstateerd bij de onderste extremiteiten, en in minder 

hevige mate in vergelijking met de bovenste extremitei-

ten. Bij de onderste extremiteiten is ook meer sprake van 

eenzijdige arthrose. Het is waargenomen bij de distale 

uiteinden van de bovenbenen (04, 12, 18, 25, 26, 27), bij 

de achterzijde van de knieschijf (02, 03, 12, 26) (Afb. 5.8), 

bij de distale uiteinden van de onderbenen en de voet-

wortelbeentjes (12 en 26). In de meeste gevallen zijn de 

vlakken (licht) poreus. Een uitzondering vormt skelet 26 

waarbij de derde middelste en distale teenkoot (phalanx 

media, phalanx distalis) met elkaar zijn vergroeid.

De mate van gewrichts-arthrose bij skelet 26 is hoog, 

en komt systematisch voor. Het borstbeen (sternum) en 

heiligbeen (sacrum) zijn bij dit individu scheef gevormd 

(Afb. 5.9-10). De misvormde botten en het feit dat het 

linkerbeen veel korter is ten opzichte van het rechter, 

toont aan dat deze man gedurende zijn leven krom heeft 

gelopen. Bij dit individu is ook extra botgroei waargeno-

men op diverse plaatsen waar pezen of banden aan het 

bot vasthechten. Op deze progressieve aandoening, zal bij 

de paragraaf ‘idiopathische aandoeningen’ nog verder in 

worden gegaan.

B. Infecties

Het aantal infecties geeft een indicatie van de weerstand 

van een populatie. In het onderzochte skeletmateriaal is 

maar bij één skelet een infectie gediagnosticeerd.

Periostitis

Periostitis is een ontsteking van het beenvlies dat het 

been omgeeft waar geen gewrichtsvlak is (periost of 

periostium). De infectie kan of het gevolg zijn van 

bijvoorbeeld huidbeschadiging, waarbij de ontsteking 

eenzijdig is, of kan zich verspreiden via de bloedsomloop 

waarbij de afwijking symmetrisch is. Een infectie via de 

bloesomloop kan veroorzaakt zijn door bijvoorbeeld 

syfilis, tuberculose of scheurbuik (Maat 2001, 2; Mann/

Hunt 2005, 183-185). In het geval van skelet 03 toont 

alleen het linkerdijbeen verschijnselen die op periostitis 

duiden (Afb. 5.11). Het linkerdijbeen is verdikt en heeft 

fijne, longitudinale groeven. Bij dit individu is de infectie 

dus niet via de bloedsomloop verspreid maar veroorzaakt 

door mogelijk een val of stoten. De infectie was nog niet 

genezen bij overlijden.

C. Traumata

Een trauma is een verwonding en kan op verschillende 

manieren op een bot tot uitdrukking komen. In het 

onderzochte botmateriaal zijn bij verschillende skeletten 

verbeningen vastgesteld.

Verbening (enthesopathie)

Een verbening tussen pees en bot (enthesopathie) ontstaat 

meestal door een (chronische) mechanische overbelasting 

van de structuur. Wanneer een individu één zijde van het 

lichaam meer heeft gebruikt ten opzichte van de andere 

helft kunnen in het overbelaste lichaamsdeel  asym-

metrische verbeningen ontstaan. Behalve mechanische 

overbelasting speelt een hoge leeftijd ook een rol bij de 

vorming van verbeningen bij de aanhechtingsvlakken van 

ligamenten en pezen. Bij negen skeletten zijn verbeningen 

vastgesteld. Een asymmetrische enthesopathie is eenmaal 

gediagnosticeerd op het gewrichtsvlak van het linker-

sprongbeen (talus) van skelet 03, bij het linkerheupbeen 

(ligamenta sacro-iliaca ventralia) van skelet 08, en op 

de rechterknieschijf van skelet 12. Daarnaast zijn sym-

metrische verbeningen vastgesteld bij: de tuberositas 

radii van het linker- en rechterspaakbeen bij skelet 01, 

bovenop het linker- en rechterhielbeen van skelet 12, aan 

de achterzijde van beide femora van skelet 19, bij de linea 

aspera. De linker- en rechter vingerkootjes bij de skelet-

ten 18 en 25 hebben aan de achterzijde verbeningen. De 

meeste verbeningen komen voor bij de skeletten 05 en 

26. Beide zijn als mannelijk gediagnosticeerd, en hebben 

Afb. 5.11 Skelet 03, fragment linkerdijbeen (femur) met periostitis.
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een leeftijd bij overlijden van gemiddeld eind veertig 

(skelet 05) en begin vijftig (skelet 26). De symmetrische 

verbeningen komen voor aan de achterzijde van de vinger-

koten, de linea aspera, de trochanter minor en major, de 

bekkenkam (crista iliaca), bovenop de knieschijf en het 

hielbeen, en bij het scheenbeen (ligamentum patellae, 

ligamentum popliteum arcuatum).

D. Idiopathische aandoeningen

 

DISH (diffuse idiopathic skeletal hyperostosis)

Bij de progressieve aandoening DISH groeit extra bot aan 

op plaatsen waar pezen of banden aan het bot vastzitten. 

Er ontstaat een koordvormige bindweefselverbinding tus-

sen een spier en diens aanhechtingsplaats. DISH komt met 

name voor bij individuen van veertig jaar en ouder. De 

oorzaak wordt in verband gebracht met een eiwitrijk dieet, 

suikerziekte, vitamine-A gebrek, overgewicht (obesitas), 

genetische aanleg en het metabool syndroom. Vooral 

het metabool syndroom zou DISH tot gevolg hebben 

(Roger/Waldron 2001, 359-360). Het metabool syndroom 

behelst een combinatie van factoren: een hoge bloeddruk, 

suikerziekte, een verhoogd cholesterol, overgewicht, en 

een verhoogde eiwitafscheiding in de urine. Tot nu toe 

is een hoge frequentie van DISH vooral bij mannelijke 

kloostergemeenschappen vastgesteld (onder andere 

Roger/Waldron 2001, 357-365; Bellens/Vandenbruaene 

2000, 224 tabel 6, 227-228; Verlaan/Oner/Maat 2007; 

d’Hollossy 2012, 424). Het wil niet zeggen dat deze aan-

doening enkel bij (mannelijke) kloosterlingen voorkomt. 

Het veelvuldig voorkomen van DISH in een skeletsample 

kan een indicatie zijn van een hoge levensstandaard maar 

hiervan kan niet automatisch worden uitgegaan. Het kan 

ook komen door een dieet bestaande uit bijvoorbeeld veel 

vetten in combinatie met weinig lichaamsbeweging.

Enthesopathieën komen vooral voor bij de wervelkolom bij 

het ligamentum longitudinale anterius, en vooral rechts 

thoracaal. Deze verbening is bij de wervelkolom van skelet 

26 gediagnosticeerd. Dit individu heeft ook verbenin-

gen van de bindweefselstructuren van het elleboog- en 

heupgewricht. DISH komt meer voor bij mannen dan bij 

vrouwen (Waldron 2009, 74). De resultaten van de ge-

slachtsdiagnose bij skelet 26 is mannelijk, met een leeftijd 

ten tijde van de dood van midden veertig/begin vijftig. 

Het feit dat DISH in de sample van het kartuizerklooster 

slechts bij één skelet is waargenomen, kan komen door 

het verschil in behoudswaarde van de onderzochte 

skeletten. Mogelijk hebben meer individuen aan deze 

aandoening geleden.

Scoliose

Een scoliose is een combinatie van een verkromming van 

de wervelkolom naar de zijkant, naar voren en roterend. 

Er zijn verschillende vormen van scoliose. Hiervan is 80-

85% idiopathisch. Scoliose komt vaker voor bij vrouwen 

dan mannen (Verhaar/van Mourik 2008, 241-242). Bij 

de bestudering van scoliose dient gelet te worden op 

gedraaide asymmetrische wervellichamen, onregelmatig 

gevormde dwarsuitsteeksels en misvormde ribben (Mann/

Hunt 2005, 107). Bij skelet 02, een vrouwelijk individu, is 

een scoliose vastgesteld. Haar heiligbeen is geheel scheef 

gevormd. Al eerder is opgemerkt dat zowel het borstbeen 

als het heiligbeen van skelet 26 eveneens scheef gevormd 

is. Bij de wervelkolom van dit skelet komt enorme verte-

brale osteofytose en osteoarthrose voor. Perifere osteo-

arthrose is bij een aantal linkerribben gediagnosticeerd. 

De linkerknie heeft ergere verbeningen ten opzichte van 

de rechterknie, mogelijk ten gevolge van overbelasting 

van de linkerzijde van het lichaam. De scheve stand van 

het heiligbeen wijst erop dat het lichaamsgewicht vooral 

op de linker onderste extremiteiten zal hebben gesteund. 

Het lijkt er dan ook op dat dit mannelijk individu ook een 

scoliose heeft gehad.

Osteochondritis dissecans (avasculaire necrose)

Bij de aandoening osteochondritis dissecans is er sprake 

van splijting en fragmentering van gewrichtskraakbeen 

samen met het eronder gelegen bot. Stukjes kraakbeen, 

de zogeheten gewrichtsmuizen, laten los. Hierdoor 

ontstaat een duidelijk omlijnde, poreuze, vaak cirkelvor-

mige plek met een onregelmatig oppervlak. Met name bij 

het kniegewricht, bij de mediale gewrichtsknobbel op het 

distale uiteinde van het dijbeen, komt OCD voor. Andere 

aangetaste gewrichten (in volgorde van frequentie) zijn: 

de elleboog, enkel, heup, schouder en pols. OCD kan het 

gevolg zijn van een gebrekkige vaatvoorziening, directe 

traumata of door herhaaldelijke microtrauma. De exacte 

etiologie is onduidelijk, maar het komt gemiddeld meer 

voor bij individuen die veel lichamelijke krachtinspanning 

uitoefenen, en bij jonge (mannelijke) individuen in het 

bijzonder (Waldron 2009, 153-154, tabel 8.8; Roberts/

Manchester 2010, 121; Cf. Maat 2001, 2; Ortner 2003, 

351-353). Bij het distale uiteinde van het linkerscheen-

been (tibia) van skelet 17A is een mogelijke gewrichts-

muis gediagnosticeerd. Het is gediagnosticeerd bij het 

skelet van een vrouwelijk individu met een leeftijd bij 

overlijden tussen de 20-28 jaar.

Ostitis deformans

Deze chronische botaandoening, ook wel ziekte van 

Paget genoemd, kenmerkt zich door ontstekingen van de 

beenderen (ostitis), met gepaard gaande vervormingen 

(deformans). Eén of meer botten van een skelet kunnen 

worden aangetast, maar slechts zelden het gehele skelet. 

Doordat het evenwicht tussen botaanmaak en botafbraak 

is verstoord, wordt het nieuwe bot minder stevig en kan 

gaan vervormen en sneller breken. Het bot wordt groter in 

omvang, en de meest aangedane botten zijn het bekken, 

de schedel, de dijbenen en de wervelkolom. De ziekte 

van Paget komt iets vaker bij mannen voor en meestal op 

middelbare leeftijd, vanaf circa veertig jaar. De oorzaak 

van de ziekte van Paget is onbekend. Mogelijk wordt het 

veroorzaakt door een (paramyxo)virus met een lange 

incubatieperiode (Waldron 2009, 124). De ziekte van 
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Paget is in deze sample slechts eenmaal gediagnosticeerd 

bij een mannelijk individu (skelet 27). De doorsnede van 

de schedel is erg dik en het uiterlijk lijkt erg op de ziekte 

van Paget. De leeftijd bij overlijden van dit individu kan op 

basis van slechts één indicator (de sluiting van de sutuur-

naden) niet nauwkeuriger worden bepaald dan 40-80 jaar.

Tenslotte kan worden vastgesteld dat in de sample van 

de populatie van het kartuizerklooster geen deficiëntie-

ziekten voorkomen. De Engelse ziekte (rachitis), waarbij 

de benen en armen verbuigen vanwege vitamine D tekort, 

is niet waargenomen. Eveneens is noch cribra orbitalia 

(poreusheid van het dak van de oogkas), cribra femora 

(poreusheid aan de voorzijde van de dijbeenhals) noch 

cribra crani (poreusheid van het schedeldak) vastgesteld. 

Het voorkomen van dergelijke pathologische verschijnse-

len is het gevolg van chronische bloedarmoede, met name 

door een chronisch tekort aan ijzer (als gevolg van een 

inadequaat dieet of door parasitaire darminfecties). 

Anatomische varianten

Anatomische varianten (anomalieën) komen slechts 

sporadisch in deze sample voor.

Fossa van Allen

Een Fossa van Allen is een ondiepe inkeping in de ventrale 

dijbeenhals onder de kop van het dijbeen, waarbij de 

onderliggende trabeculae zichtbaar zijn. De inkeping kan 

komen door de druk van de voorste dijbeenspier (muscu-

lus rectoris femoris) die de heup buigt en tegelijkertijd de 

knie strekt. Maar ook door frequent hurken, waarbij de 

kom van het heupgewricht (acetabulum) op de dijbeen-

hals drukt, zou mogelijk een Allen Fossa kunnen ontstaan 

(Maat 2001, 2; Mann/Hunt 2005, 165). Deze anomalie is 

enkel waargenomen bij skelet 01 (Afb. 5.12).

Facet van Poirier

Een Facet van Poirier is een laterale uitbreiding aan de 

voorzijde van het gewrichtsoppervlak van de dijbeenkop 

mogelijk veroorzaakt door het frequent gebruiken van 

lage zitplaatsen (Maat 2001, 2). Deze laterale uitbreiding 

is bij skelet 12 waargenomen (Afb. 5.13) en bij skelet 04 

en 05.

Fissura sterni congenita

Een afwijking van de vorming van een borstbeen (ster-

num) is de fissura sterni congenita: een opening midden 

Afb. 5.12 Skelet 01, rechterdijbeenkop (caput femoris) met een 
Fossa van Allen.

Afb. 5.13 Skelet 12, rechterdijbeenkop (caput femoris) met Facet 
van Poirier.

Afb. 5.14 Skelet 22, anomalie borstbeen (sternum) met opening 
(fissura sterni congenita).
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in het borstbeen die verband houdt met de ontwikkelings-

geschiedenis (Afb. 5.14). Deze misvorming ontstaat wan-

neer de lagere twee of drie segmenten van het borstbeen 

niet compleet fuseren, aangezien zij afzonderlijk van 

elkaar verbenen vanuit de rechter en linker zijde (Mann/

Hunt 2005, 136-137). Deze anomalie is bij het borstbeen 

van skelet 22 vastgesteld.

Foramen supratrochleare

Bij een rechteropperarmbeen van skelet 15 is in de 

gewrichtsrol aan het distale einde van het opperarmbeen 

een gat (foramen) waargenomen.

Spina bifida occulta (‘open ruggetje’)

Hieronder wordt een gespleten wervelkolom verstaan 

waarbij de bogen van enkele wervels niet gesloten zijn. 

Het is een uitwendige niet zichtbare gespleten wervel-

kolom. Het is een aangeboren afwijking bij de sacrale 

wervels of de atlas. Deze anomalie is eenmaal gezien bij 

het heiligbeen (sacrum) van skelet 25.

5.4  Conclusie

Naar aanleiding van het fysisch-antropologisch onderzoek 

aan de skeletresten kan geconcludeerd worden dat in de 

28 onderzochte inhumatiegraven minstens 32 individuen 

zijn begraven. Hiervan zijn minimaal zes als vrouwelijk en 

minimaal 15 als mannelijk geïdentificeerd. De behouds-

waarde van de overige skeletten was niet toereikend voor 

een geslachtsbepaling. Alle overledenen hebben een 

volwassen leeftijd bereikt die ligt tussen begin twintig 

en (mogelijk) 70 jaar. De gemiddelde lichaamslengte bij 

mannen is 173,6 cm. De vrouwelijke individuen zijn 7 

tot 10 centimeter korter ten opzichte van de mannen. 

De skeletresten hebben geen pathologische kenmerken 

waarmee de doodsoorzaak kan worden vastgesteld. 

Deficiëntieziekten zijn niet waargenomen waaruit kan 

worden opgemaakt dat de onderzochte individuen niet 

hebben geleden aan een chronisch tekort aan ijzer. De 

algehele infectiedruk in deze skeletsample is laag. Slechts 

eenmaal is een ontsteking van het beenvlies (periostitis) 

gediagnosticeerd. Daarentegen is het aantal individuen 

met wervelkolom osteofytose in de lage rug, met name bij 

de onderste borstwervels en de lendenwervels, extreem 

hoog. Tweemaal is een aandoening vastgesteld die pas 

vanaf middelbare leeftijd voorkomt: DISH en ostitis 

deformans. Het voorkomen van DISH, ostitis deformans en 

de hoge frequentie van degeneratieve afwijkingen maakt 

duidelijk dat een hoge leeftijd kon worden bereikt onder 

de onderzochte individuen. 
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Variant

Tabel 5.3 Degeneratieve gewichtsafwijkingen

Vertebrale osteofytose Halswervels

Locatie

Borstwervels 1-6

Borstwervels 7-12

Lendenwervels

Aantal skeletten met
gewrichtafwijkingen
5 (0,5%)

12 (86,5%)

7 (58%)

13 (87%)

Aantal geïnspecteerde
skeletten
10

15

14

12

Vertebrale osteoarthrose Halswervels

Borstwervels 1-6

Borstwervels 7-12

Lendenwervels

5 (0,5%)

7 (0,5%)

4 (33%)

8 (53%)

10

15

14

12

Perifere osteoarthrose Gewrichtsvlak onderkaak

Sleutelbeen-borstbeen

Sleutelbeen-schouderblad

Schouder

Hand

Pols

Elleboog

Heup

Voet

Enkel

Knie

0 (-)

4 (4%)

7 (7%)

4 (31%)

5 (33%)

7 (47%)

7 (54%)

2 (13%)

6 (33%)

2 (13%)

1 (1%)

10

10

10

13

15

15

13

16

18

16

17
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6  Synthese en conclusies

De sporen van het klooster Nieuwlicht

In 2007 is een archeologisch onderzoek uitgevoerd 

ter hoogte van de rotonde op de Marnixlaan en 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 uitgebreid werd met de nieuwe wijken 

Ondiep en Zuilen. Uit het fysisch-geografisch onderzoek 

blijkt dat het kloosterterrein 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) komafzet-

tingen en de sloten waterden af op de Nye Vecht.

Het merendeel van de aangetroffen sporen is toe te wijzen 

aan het kartuizerklooster Nieuwlicht dat in 1391 werd 

gesticht en in of kort na 1580 werd gesloopt. De resten 

bestaan uit uitbraaksporen, die van enkele centimeters 

tot enkele decimeters in diepte variëren. Verder werd ook 

solide muurwerk aangetroffen. Hieruit kan worden gecon-

cludeerd dat het klooster weliswaar met de grond is gelijk 

gemaakt, maar dat het niet volledig van de aardbodem 

verdwenen is. Tijdens het onderzoek moest wel worden 

geconstateerd dat de resten veelal sterk zijn aangetast 

door latere werkzaamheden.

De sporen bevinden zich over vrijwel het hele onderzoek-

sterrein. De onderzoeksresultaten tonen aan 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 zou 

bebouwd kunnen zijn geweest.

Bij de diverse archeologische onderzoeken en waarnemin-

gen zijn de zuidelijk en westelijk gelegen gangen van de 

grote pandhof ontdekt, en een klein deel van de noorde-

lijk gelegen gang. Zodoende hebben we nu een indruk 

van de afmetingen. Gegevens van de oostelijk gelegen 

gang, een groot deel van de noordelijk gelegen gang en 

het vervolg van de zuidelijk gelegen gang in oostelijke 

richting ontbreken echter, daarom kan de werkelijke om-

vang niet met zekerheid worden vastgesteld. De pandhof 

blijkt in ieder geval veel groter dan werd gedacht, en komt 

met een oppervlakte van ongeveer 92 bij minstens 90 

meter. 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.

Ook de kleine pandhof is ontdekt, waarvan de noordelijk, 

oostelijk en zuidelijk gelegen gangen in het zicht zijn 

gebracht. Gezien de aanwezigheid van steunberen waren 

deze overwelfd.

Bij het archeologisch onderzoek in 2007 werd de kloos-

terkerk opnieuw opgezocht door middel van zoeksleufjes. 

Van de resten is voldoende in zicht gebracht om de 

omvang, exacte ligging en oriëntatie in kaart te brengen. 

De kerk blijkt smaller en langer dan gedacht met een 

afmeting van 44 bij 12 meter, en vertoont wat dat betreft 

grote overeenkomsten met de kerk van het kartui-

zerklooster in Delft. 

De kerk van Nieuwlicht bestaat uit een eenschepig 

gebouw, dat wordt opgedeeld in twee ruimten gescheiden 

door een doksaal. Het noordoostelijk deel was bestemd 

voor de monniken, het zuidwestelijk deel voor de leken-

broeders. De afmetingen van beide ruimten stemmen 

min of meer overeen met de maten die zijn vastgesteld 

bij de kerk in Delft. Wat niet overeenstemt, is de koor-

sluiting. Deze is in Nieuwlicht rondgesloten en heeft vijf 

steunberen.

Verder zijn de resten opgegraven van een vrij groot bijge-

bouw van bijna 8 meter breed en minimaal 15 meter lang 

dat uit vakwerk opgetrokken is geweest. Mogelijk gaat het 

om een schuur of opslagplaats. Tot slot is een waterka-

naal aangetroffen, dat in 1922 ook al werd ontdekt. Het 

heeft vermoedelijk gediend voor de toevoer van schoon 

water naar het klooster. 

De sporen die behoren tot het kloostercomplex zijn op 

basis van de archeologische gegevens over het algemeen 

niet heel nauwkeurig te dateren. Het geringe aantal 

beschikbare baksteenformaten duidt op een veertiende/

vijftiende-eeuwse datering, wat overeenkomt met de his-

torische gegevens over de bouwgeschiedenis. In afwijking 

daarvan werd in één structuur, het bijgebouw, dertiende-

eeuwse baksteen aangetroffen.

De kwaliteit van de sporen en de wijze van onderzoek 

maakt het slechts beperkt mogelijk om een fasering 

of stratigrafie vast te stellen. Zo is het duidelijk dat 

de postmiddeleeuwse bijgebouwtjes van de boerderij 

stratigrafisch jonger zijn dan de resten van het middel-

eeuwse bijgebouw en dat de watergang ouder is dan de 
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beide pandhoven. Wat betreft de fasering van het kloos-

tercomplex kan verder niet op archeologische gegevens 

gesteund worden, maar moet gebruik worden gemaakt 

van historische gegevens.66

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 (in ieder geval 

gedeeltelijk) gedwongen was 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. 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 ver-

laten 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.

Oriëntatie en afmetingen

De opgravingsresultaten overziend vallen twee dingen op: 

namelijk de oriëntatie, zowel van het gehele complex als 

de oriëntaties van structuren daarbinnen, en de afmetin-

gen van het geheel.

Uit het relatief schaarse aantal afbeeldingen van andere 

kartuizerkloosters komt een beeld naar voren van com-

plexen die orthogonaal van opzet zijn en veelal compact 

van formaat. Met name de afbeelding van de plattegrond 

van de kartuis van Clermont-Ferand die afkomstig is 

uit het negentiende-eeuwse werk van Viollet-Le-Duc 

(1856), lijkt bij te dragen aan de veronderstelling dat alle 

kartuizercomplexen min of meer aan dit ideaal moesten 

beantwoorden.

Voor de uitleg van een kloostercomplex is in de eerste 

plaats het terrein waarop gebouwd zal worden bepalend. 

Belangrijke factoren zijn de grootte en de oriëntatie van 

het perceel, de natuurlijke ondergrond en het reliëf. Het 

perceel dat voor de bouw van Nieuwlicht in gebruik werd 

genomen, is min of meer noordoost-zuidwest gericht. 

Dit is waarschijnlijk bepaald door de kenmerken van het 

beschikbare terrein dat in 1392 in gebruik werd genomen. 

Het totale grondgebied was oorspronkelijk 20 morgen 

groot, terwijl het kloosterterrein circa 10 morgen mat. 

De inrichting, oriëntatie en begrenzingen van dit terrein 

moeten zijn gevormd door landschappelijke gegevenhe-

den, zoals de ligging van de rivier, met aan de westzijde 

de oude restgeul en aan de noordzijde de gegraven Vecht, 

de natuurlijke ondergrond en het reliëf, en de eigendoms- 

en/of gebruiksrechten (van derden).

Dan zijn er de verschillende oriëntaties van gebouwen bin-

nen het complex. De kerk wijkt af van de grote en kleine 

pandhof, terwijl de gebouwen met een seculiere bestem-

ming voor zover kan worden vastgesteld nog weer anders 

georiënteerd zijn. Het terrein moet groot genoeg zijn 

geweest om het hele complex in zijn geheel, in het bijzon-

der de beide pandhoven en de kerk, dezelfde oriëntatie te 

laten hebben. En het lijkt waarschijnlijk dat het uitzetten 

van het gehele complex voorafgaand aan de bouw is 

gedaan, want hoewel de uiteindelijke uitvoering van de 

bouwwerkzaamheden een flinke periode in beslag neemt, 

zijn de belangrijkste gebouwen in een korte tijd neergezet 

of is met de uitvoering ervan een begin gemaakt.

In de literatuur is een aantal voorbeelden te vinden van 

kartuizerkloosters met afwijkende oriëntaties binnen de 

uitleg. Het eerste voorbeeld is de kartuis van Valbonne 

(1204) waarbij de kerk, kleine pandhof en overige gebou-

wen in richting afwijken van de grote pandhof (Girard en 

Le Blévec 1986, 64). Bij Champmol (1385) is dit ook het 

geval (Prochno 2002, 419). Bij het huis van Bonpas (1320) 

heeft alleen de kapel een afwijkende richting (Girard en 

Le Blévec 1986, 88). Het grootste complex van Frankrijk, 

Villeneuve-lès-Avignon (1356) heeft twee grote pandhoven 

die afwijkend in oriëntatie zijn gebouwd met daartussen 

het reftergebouw. De kerk is haaks op de kleine pandhof 

en de langwerpige grote pandhof geplaatst (Girard en Le 

Blévec 1986, 92).

Ook buiten Frankrijk zijn voorbeelden te vinden. Het 

eerste is het klooster van Mayence ofwel Mainz (1324) 

waarbij met name de afwijkende richting van de kerk ten 

opzichte van de grote pandhof opvalt (Aniel 1983, 55; 

fig.55). Het tweede voorbeeld is het klooster van Mount 

Grace (1398) in Engeland. Hier is de grote pandhof tra-

peziumvormig en wijkt met de gangen waaraan de cellen 

liggen af van de gebouwen aan de zuidelijk gelegen gang, 

die dezelfde oriëntatie hebben als de kerk en de kleine 

pandhof. De gebouwen die bestemd zijn voor seculier 

gebruik, zoals de stallen, het gastenverblijf en de brou-

werij, wijken op hun beurt weer af van de gebouwen met 

een religieuze bestemming (Gilyard-Beer 1959, afb.17; 

Coppack 1991, afb.1).

Hoewel er op het eerste gezicht meer dan genoeg ruimte 

voor de bouw van een complex met een en dezelfde oriën-

tatie lijkt te zijn, is er kennelijk iets anders aan de hand. 

Het meest opvallend aan de uitleg van Nieuwlicht is de 

op het eerste gezicht afwijkende oriëntatie van de kerk. 

De kerk van Nieuwlicht lijkt af te wijken van de als ideaal 

veronderstelde oost-west oriëntatie maar doet dat in feite 

niet. De plaatsing is namelijk vrijwel zuiver noordoost-

zuidwest, en dus zoveel mogelijk ‘ideaal’ georiënteerd.

De beide pandhoven volgen echter deze oriëntatie niet. 

En dit is afwijkend van de veronderstelde ideaalvorm. 

Blijkbaar is gekozen voor een oriëntatie op de grenzen, 

waaraan de landschappelijke gegevenheden, zoals de 

vorm en richting van het perceel, ten grondslag liggen. 

Dit kan gedaan zijn uit praktische overwegingen. Deze 

grenzen kunnen gediend hebben als hulpmiddel voor het 
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uitzetten van de funderingen, het is namelijk eenvoudig 

om hoeken en lijnen op deze manier te bepalen.

Voor de bouw van de kerk kan de ondergrond van 

doorslaggevende betekenis zijn geweest: ter hoogte van 

het koor bestaat de ondergrond uit slappe klei, en was 

een vrij zware fundering noodzakelijk, terwijl ter hoogte 

van de westgevel de bodem steviger moet zijn geweest. 

Hier lijkt op staal te zijn gefundeerd. Het verschil in 

kwaliteit van de ondergrond kan verklaard worden door 

de aanwezigheid van rest- of kronkelwaardgeulen.

Toch is er mogelijk nog een andere reden voor de 

afwijkende oriëntatie. En die is de kerk een nog promi-

nentere plaats te geven in het geheel. Een aanwijzing 

daarvoor is de afwijkende richting van de korte gevel die 

in combinatie met de afwijkende oriëntatie van de rest 

van het gebouw, de kerk optisch nog groter heeft doen 

laten lijken dan hij in werkelijkheid al was. De kerk is het 

grootste en meest in het oog springende gebouw dat als 

kenmerkend voor de kartuizerkloosterbouw wordt gezien 

(Sanders 1990, 44).

Hoewel praktische redenen van belang zullen zijn 

geweest, kunnen ook esthetische redenen een rol 

hebben gespeeld. Het ontwerp heeft ongetwijfeld aan 

kracht gewonnen door elkaar versterkende elementen: 

de perceelsgrenzen, waarop de grachten zijn aangelegd 

en waarbinnen de twee pandhoven liggen die dezelfde 

richting volgden, terwijl de kerk prominent aanwezig is.

Het laatste kenmerk van Nieuwlicht is dat het opvallend 

groot is. Wanneer we ervan uit mogen gaan dat het 

uitzetten van het complex, dus pandhoven en kerk, vóór 

de aanvang van de bouw is gedaan, en het in die zin niet 

organisch is ontstaan, wordt het ook voorstelbaar wat 

de reden voor de afkeurende reacties bij de visitatoren 

was die in 1396 de bouw kwamen inspecteren. Het is 

heel goed mogelijk dat op dat moment al duidelijk te 

zien was dat het complex te groot en te afwijkend was. 

Waarschijnlijk werd er al vanaf het allereerste begin 

afgeweken van het principe conventus simplex, waarbij 

uitgegaan wordt van dertien cellen. Er lijkt vanaf de eerste 

uitleg ruimte te zijn voor de bouw van een twintigtal klui-

zen. En niet alleen de grote pandhof blijkt bij de visitatie 

in 1396 al groter dan gewenst, ook de uitleg van de kerk 

zal een aanwijzing voor het grote aantal te verwachten 

monniken zijn geweest. De oriëntatie is afwijkend, wat vrij 

uitzonderlijk is. Hij is bovendien ook nog groot en zeker 

niet berekend op slechts dertien monniken, maar veeleer 

op het dubbele.

Wat de werkelijke reden is geweest voor de ontstemd-

heid bij de visitatoren blijft gissen. Het klooster in Delft 

heeft namelijk ook vergelijkbare afmetingen en aantal 

cellen. Van de overige kloosters in Nederland weten we 

met zekerheid dat Roermond kleiner is. Dit is echter ook 

een oudere stichting, en bovendien binnen een stad. 

Toch lijkt het goed mogelijk dat in Nieuwlicht een trend 

werd gezet, die 80 jaar later in Delft werd nagevolgd en 

normaal werd gevonden. Utrecht was natuurlijk wel een 

kerkelijk centrum van formaat, waar de komst van een 

kartuizerklooster zeer gewenst moet zijn geweest, al was 

het alleen door Tydeman Graeuwert. Bovendien viel de 

stichting in de hoogtijdagen van de uitbreiding van de 

orde.

Overige sporen

Sporen van bewoning voorafgaand aan de kloosterperiode 

werden bij het archeologisch onderzoek in 2007 niet 

aangetroffen. In 2008 werden bij het proefsleuvenon-

derzoek overigens wel sporen uit de late IJzertijd/vroeg-

Romeinse tijd gedocumenteerd, maar deze vallen buiten 

het bestek van deze rapportage. Er zijn geen aanwijzingen 

voor bewoning in de vroege Middeleeuwen. Evenmin zijn 

er aanwijzingen voor de aanwezigheid van een mid-

deleeuwse hofstede of huis dat in verband gebracht kan 

worden met het goed Bloemendaal. Een dergelijk huis 

zou gediend kunnen hebben voor de huisvesting van 

de allereerste monniken voorafgaand en gedurende de 

bouw van het klooster. Het is denkbaar dat het bijgebouw 

die functie heeft gehad. Het bevat de oudste baksteen, 

moet eenvoudig en snel te bouwen zijn geweest en was 

misschien wel geschikt als eenvoudig onderkomen. Er 

ontbreken echter te veel archeologische en historische 

gegevens om die conclusie te kunnen rechtvaardigen. Wel 

is vast komen te staan dat dit bijgebouw de sloop in 1580 

heeft overleefd. In de zeventiende eeuw werd namelijk 

nog een kelder in het pand aangelegd.

Verder werden sporen aangetroffen uit de periode van na 

de sloop van het klooster, die behoren tot de hofstede 

‘Chartroise’. Het gaat om de resten van gebouwtjes en de 

kelder die werden aangetroffen rond de resten van het 

middeleeuwse bijgebouw. Het aardewerk en metaal uit 

deze periode was afkomstig uit de zuidelijke gracht en 

dateerde uit de zeventiende tot en met de vroege twintig-

ste eeuw. Het meeste recente spoor is van een loopgraaf 

van kort voor de Tweede Wereldoorlog.

Vondsten

De vondsten bestaan voornamelijk uit menselijk skelet-

materiaal, een kleine hoeveelheid natuurstenen bouw-

fragmenten, een relatief kleine hoeveelheid aardewerk en 

metaal.

Het eerst aangetroffen skelet (skeletnummer 01) dat de 

aanleiding was voor het archeologisch onderzoek aan de 

Marnixlaan in 2007, bleek inderdaad geen slachtoffer te 

zijn van een misdrijf. Het gaat om een man van rond de 

50 die gezien de ligging van zijn graf binnen de grote 

pandhof, vermoedelijke geen monnik was, maar mis-

schien wel zijn leven in het klooster gesleten heeft. Verder 

leverde het onderzoek nog eens 29 inhumatiegraven op 

waarin minstens 33 individuen zijn begraven.67 Hieronder 

zijn minimaal zes vrouwen en minimaal 15 mannen. 

Alle overledenen blijken volwassen en zijn tussen begin 

twintig en (mogelijk) 70 jaar oud geworden. De gemid-

delde lichaamslengte voor de mannen is 173,6 cm. De 

vrouwen zijn zeven tot tien centimeter korter. Bij geen 
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enkel individu zijn pathologische kenmerken aangetrof-

fen waarmee de doodsoorzaak kan worden vastgesteld. 

Wel zijn gewrichtsaandoeningen veelvuldig gesignaleerd, 

terwijl deficiëntieziekten niet zijn waargenomen en in-

fectieziekten nauwelijks. Gezien de locatie van de graven 

kan geconcludeerd worden dat de overledenen naar alle 

waarschijnlijkheid geen monniken waren, maar leken.

Bij de begravingen zijn minstens vier dubbelgraven 

waargenomen. Van twee individuen werden de resten 

in één knekelkuil aangetroffen (skeletnummer 23a/b), 

verder kon een aantal maal worden vastgesteld dat losse 

skeletelementen in graven voorkwamen, die van andere 

individuen afkomstig moeten zijn. Gezien het principe 

dat de doden voor eeuwig, in ieder geval tot de jongste 

dag, hun rustplaats kregen, is dit verschijnsel mogelijk 

te verklaren door latere verstoringen, toen het klooster 

niet langer bestond. Anderzijds is heel goed mogelijk 

dat graven verstoord zijn gedurende het gebruik als de 

begraafplaats, alleen al de dichtheid van de begravingen 

en de dubbelgraven zijn daarvoor een aanwijzing.

In totaal werden 29 natuurstenen bouwfragmenten gebor-

gen waarvan zeventien fragmenten te determineren waren 

op steensoort, functie en herkomst. Twaalf fragmenten 

hebben waarschijnlijk onderdeel uitgemaakt van de kerk. 

Het gaat om gewelfribben, een sluitsteen, twee kapitelen 

en een fragment van een venster. Eén van de gewelfrib-

ben, mogelijk in combinatie met het kapiteel van de 

'engel', is waarschijnlijk afkomstig van een muraalboog 

in de kerk. Eén polychroom beschilderd fragment van een 

gewelfrib behoorde mogelijk tot de kapel. Vier fragmenten 

zijn onderdeel van een spitsboog voor een open door-

gang. Hiervoor kan niet met zekerheid een locatie worden 

aangewezen. Gezien het formaat en afwerking moet het 

wel gaan om een belangrijke ruimte. Tot slot zijn diverse 

fragmenten van grafmonumenten aangetroffen. Daarvan 

weten we uit de literatuur dat zij hebben bestaan. Jammer 

genoeg zijn de fragmenten te klein en te gering in aantal 

om de grafmonumenten te kunnen reconstrueren.

Het aantal aardewerk- en metaalvondsten is zeer gering te 

noemen. Het gebrek aan vondsten kan verklaard worden 

door het feit dat er geen beerputten of waterputten zijn 

aangetroffen. Bovendien heeft het onderzoek plaatsgevon-

den in dat deel van het klooster dat meer formeel gebruikt 

is, en niet in dat deel waar gewoond en geleefd werd. 

Bovendien zal het terrein geëgaliseerd zijn voor de aanleg 

van de nieuwe stadsuitbreidingen Ondiep en Zuilen, waar-

bij vermoedelijk circa één meter van de oorspronkelijke 

bovenlaag grotendeels is verdwenen.

De aardewerkfragmenten dateren uit de Middeleeuwen tot 

het begin van de twintigste eeuw. Het meeste is afkomstig 

uit de bovenste laag van de zuidelijke gracht en slechts 

een klein deel van het kloosterterrein of uit de sporen. 

Twee fragmenten van Pingsdorf aardewerk dateren 

van vóór de kloosterperiode. Slechts 38 fragmenten, 

waaronder 23 fragmenten afkomstig van één bloempot, 

dateren uit de tijd van het klooster. Het gaat verder om 

fragmenten van een Siegburg kan, een grijze kan, vijf 

fragmenten van één Langerwehe kan en vijf fragmenten 

van twee Jacobakannen. Het overige materiaal is van na 

die tijd en vermoedelijk te relateren aan de bewoning 

van de hofstede ‘Chartroise’. Hetzelfde beeld komt ook 

naar voren bij de metaalvondsten. Hier gaat het eveneens 

om een zeer gering aantal metalen voorwerpen (in totaal 

79). Slechts vijf vondsten afkomstig van het kloosterter-

rein en met name uit de zuidelijke gracht dateren uit de 

tijd van het klooster. Het gaat om een sluithaak van een 

boek, loodstrips van een glas-in-lood raam, een messing 

riemtong, een fragment van een bronzen plaatje, en een 

vingerhoed. Verder zijn er diverse vondsten afkomstig uit 

de graven. Deze bestaan uit een groot aantal nagels van 

doodskisten, twee messing spelden, een benen gesp en 

een kraal. De overige vondsten bestaan vooral uit kogels 

en knopen, daterend uit de tijd dat het klooster verlaten 

en gesloopt is.

Het einde van Nieuwlicht

Net als de meeste kartuizerkloosters in de noordelijke 

en zuidelijke Nederlanden, viel ook Nieuwlicht ten prooi 

aan de gebeurtenissen 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. In 1577 verbleef de Spaanse 

bezetting van Vredenburg die de vrije aftocht verkreeg, 

enkele dagen in het klooster. In 1580 gelastte het 

stadsbestuur dat Nieuwlicht opgegeven en gesloopt moest 

worden (Van Hulzen 1986, 17-21).
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Noten

1 Een deel van deze gegevens is al eerder 

gepubliceerd in de Archeologische Kroniek 2000-

2001 van de provincie Utrecht. Een ander deel 

van de informatie is alleen verschenen in interne 

verslagen.

2 De naam verwijst naar een schitterend helder licht 

dat boven de plek verscheen waar later het klooster 

gebouwd werd (Van Hulzen 1986).

3 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).

4 Voor dit goed lijkt een aanwijzing te zijn op de 

kaart van Specht (Afb. 1.14). Hier staat een blok 

landerijen afgebeeld dat doorsneden wordt door 

de Nieuwe Vecht. Oorspronkelijk zou het om één 

gebied kunnen gaan dat werd omgeven door een 

brede sloot.

5 Het Utrechtse Schisma (1425-1449) is een politieke 

strijd om de bisschopszetel tussen Rudolf van 

Diepenholt en Zweder van Culemborg. De eerste 

werd verkozen in een zeer omstreden verkiezing 

en genoot de steun van de hertog van Kleef en de 

bewoners van het Sticht. De tweede werd door de 

paus benoemd, waarna hij door de Utrechters de 

stad binnen gelaten werd, terwijl het Oversticht 

vast hield aan de eerste kandidaat. Dit leidde tot 

strijd en grote problemen die pas eindigde met 

de erkenning van Van Diepenholt als bisschop en 

beloften van steun van Utrecht aan de hertog van 

Bourgondië (Van der Hoven van Genderen 2000, 

162-166).

6 Op de omslag van dit rapport een detail van dit 

triptiek. De reproductie is afkomstig uit: Jaarboekje 

Oud-Utrecht 1953, bron: Het Utrechts Archief, 

catalogusnummer 106962.

7 Stadsarchief Gemeente Amsterdam, afbeelding 

010055000041.

8 Utrechts Nieuwsblad (?) 22-1-1922.

9 OM-nummer: 30158

10 OM-nummer: 32723

11 Berendsen en Stouthamer 2001.

12 Törnqvist 1993: 2650 ± 80 en 2620 ± 50 BP resp. 

UtC-1900 en 1901.

13 Van der Wijk 1930.

14 De Groot 1980; De Groot en Kylstra 1981.

15 Den Hartog 2009.

16 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.

17 Hoegen, in prep.: 1610 ± 30 BP, GrN-43213; Den 

Hartog 2010: 1640± 35 BP, Ua-36484; Jansen en 

Leijnse 2005: 1557 ± 37 BP, UtC-13315.

18 Hoegen, in prep.

19 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).

20 o.a. Berendsen 1982; De Groot 2000; Van Vliet 

2000.

21 Bosch 2005; Normalisatie-Instituut 1989.

22 Gra-43293, X: 135.037, Y: 457.979; Z: 0,5 m-NAP, 

maaiveld: +1,66 m+NAP, materiaal: 7 Oenanthe 

aquatica zaden, delta 13C -26,95 0/00.

23 Gra-43295, X: 135.104, Y: 457.957; Z: 0,24m-NAP, 

maaiveld: +1,66 m+NAP, materiaal: 10 Ranunculus 

acris/repens, 5 Rumex spec, 1 Sambucus nigra, 1 

Rubus fructicosus, 1 Cirsium/Craduus, 1 Troliius 

arvensis zaden, delta 13C -28,98 ppm.

24 In 2011 werd nog een definitief archeologisch 

onderzoek utgevoerd door archeologen van de 

gemeente Utrecht. De resultaten van deze laatste 

opgraving worden besproken in Basisrapportage 

Archeologie 86.
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25 Voor de beschrijving van de archeologische sporen 

van het kloostercomplex wordt uitgegaan van de 

oriëntatie ten opzichte van het natuurlijke noorden.

26 Met de term ‘dubbelgraven’ worden begravingen 

van twee individuen in één graf bedoeld.

27 Door het bureau Hollandia Archeologen uit 

Zaandijk.

28 Baksteenformaten: 30 x 14/14,5 x 7/7,5 cm.

29 Baksteenformaten 29 x 15 x 6 cm, vijflagenmaat 42 

cm. En ? x 14 x 6 cm; ? x 16 x 7 cm, ? x 7x 15,5 x 7 

cm; vijflagenmaat 45 cm.

30 Van deze steunbeer zijn nog twee lagen baksteen 

over. Baksteenformaten: 30 x 14 x 5,5 cm en 29,5 x 

14,5 x 6,5 cm.

31 Baksteenformaten: 30 x 14 x 6,5 cm; 29 x 14 x 6,5 

cm; 29,5 x 14 x 6 cm. Uitbraak waterkanaal (vnr 

85). Baksteenformaten: 30 x 14 x 6 cm; 29 x 13 x 

6,5 cm; 28 x 13 x 5 cm.

32 Baksteenformaten: 29 x 13,5 x 6,5 cm; 29,5 x 14 

x 6 cm, 29 x 14 x 6 cm; 27,5 x 12,5 x 6 cm; 28,5 x 

13,5 x 6 cm; 28,5 x 13 x 6 cm; vijflagenmaat: 40 

cm.

33 Utrechts Nieuwsblad (?) 22-1-1922.

34 Baksteenformaten poer P-7: 30,5 x 14 x 6 cm, 

30,5 x 15 x 6 cm; 30 x 14 x 7 cm; 30 x 15 x 6 

cm, 29,5 x 13,5 x 6 cm; tienlagenmaat 69,5 cm. 

Baksteenformaten poer P-2: 30,5 x 14,5 x 7,5 cm; 

31,5 x 15,5 x 6 cm; 30 x 14,5 x 6,5 cm.

35 Baksteenformaten spaarboog: 30,5 x 14,5 x 6,5 cm; 

31,5 x 15 x 6,5 cm; 31 x 15 x 7 cm; 30 x 14,5 x 6,5 

cm; 32 x 14,5 x7 cm; 

36 Mededeling J.A. van der Hoeve. 

37 Mededeling J.A. van der Hoeve.

38 Baksteenformaten: 32 x 14,5 x 7,5 cm; 31 x 14,5 x 7 

cm; 31,5 x 14 x 6 cm, 30,5 x 15,5 x 6 cm.

39 Baksteenformaten: 21 x 15 x 4 cm

40 Mededeling J.A. van der Hoeve.

41 Baksteenformaten: 28 x 14,5 x 6,5 cm; 29,5 x ? x 6 

cm.

42 Mededeling Xavier Dectot, conservator Musée de 

Cluny, Parijs.

43 Bruijn 1979, 119.

44 Bruijn 1979, 77; Bartels 1999, 119 en 640.

45 Bartels 1999, 734.

46 Bruijn 1979, 99-100.

47 Bartels 1999, 775.

48 De conservering van het metaal is gedaan door M. 

Hendriksen.

49 Clevis 1987-88, 27.

50 Hazenberg en Hendriksen 2007, 155-156.

51 Mededeling Hans Mulder, conservator Bijzondere 

Collecties Universiteitsbibliotheek Utrecht.

52 Fallou 1915, 234.

53 Passon, 2006, 194 en 64.

54 Langedijk en Boon 1999, cat. 34.

55 Hasselt 1993, afb. 36.

56 Bij het couperen van één van de sporen in de kleine 

pandhof werd nog een skelet ontdekt. Dit lag op te 

grote diepte en is derhalve niet geborgen.

57 Een uitzondering vormt bij het bekken het kenmerk 

arc composé dat een waarde van (+1) of (-1) heeft.

58 Bij ante mortem tandverlies is een tand of kies door 

een ontsteking uit de tandkas (alveolus) geduwd. 

De tandkas is vervolgens hersteld en dichtgegroeid 

of gedeeltelijk dichtgegroeid waarbij de randen van 

een tandkas niet mooi afgerond zijn.

59 Post mortem tandverlies is na de dood ontstaan 

(bijvoorbeeld tijdens opgravingen). In dat geval is 

de tandkas leeg en zijn de randen van de tandholte 

mooi afgerond.

60 Een fistel is een ettergang die ontstaat bij een 

peri-apicale 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.

61 Alveolaire resorptie is het terugwijken van 

tandvlees. Hierdoor 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 gebeurt 

geleidelijk bij het ouder worden.

62 Periodontitis is een ontsteking van het wortelvlies 

van een tand. Het kaakbot ziet niet meer glad maar 

heeft vele putjes. 

63 Met glazuurhypoplasie worden groeifouten in 

het tandglazuur bedoeld in de vorm van lichte 

of geprononceerde richelvormige horizontale 

verstoringen of putjes die het gevolg zijn van 

stofwisselingsstoornissen gedurende de periode 

van tandvorming. Na ongeveer het twaalfde 

levensjaar kunnen er geen glazuurhypoplasie 

meer ontstaan. Aan de hand van de situering van 

glazuurhypoplasie kan worden afgeleid op welke 

leeftijd de stoornis (bijvoorbeeld ziekte en/of 

ondervoeding, of een gebrekkige voeding) optrad. 

De groeistoornissen in het tandglazuur geven enkel 

een beeld van de gezondheidstoestand tijdens de 

jeugd.

64 Ortner 2003; Everdingen/Klazinga/Pols 1998; Cox/

Mays 2000; White 2000; Maat 2001.

65 De standaard deviatie is in dit geval 2.5 jaar. Bij 

45,75 jaar is de minimum leeftijd 43,25 en de 

maximum leeftijd 48,25.

66 Voor de uitwerking is alleen van secundaire 

bronnen gebruik gemaakt.

67 Tijdens de opgraving werd nog een skelet (nummer 

29) in de oostelijke gang van de kleine pandhof 

aangetroffen. Dit lag echter op te grote diepte en 

kon niet worden geborgen.
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