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DE OPGRAVING BIJ DE ARCHIEFKLUIS
door Jan Timmers

In april 1988 hrerd bii het geneentearchief een nieuwe archiefkluis geplaatst. Di.t gebeurde aan de achterzijde iran dê
latijnse school, naast de al bestaande archiêfkluis. Ál enige
tijd is het bekend dat het perceel. van dê tatijnse school een
rijke en interessante geschiedenis heeft (1).
Alhoewel slechts een oppervlakte van Z x 3rb rneter wordt ingenonen door de nieuue kluis leek het toch interessant .on
het terrein nader te onderzoeken. IIet gemeentebestuur gaf,

onder zekere voor{raarden, toesteÍnning om gedurende één wóek_
end ter plaatse te graven. A1 eerder is er een archeologisch
onderzoek uitgevoerd bij de latijnse school, echter aan tle
anderê zijde van het gebouw, daar waar nu de parkeerplaats
Iigt. Toen bleek dat het perceel al vaaaf het eind van de
12-de eeuw bewoond was en dat de omgrachting, die op cle ka_
dasterkaart van 1832 staat aangegeven, waarschijnlijk in die
periode al bestond (2). Nu was het onze vraag of het beetd
dat die opgraving opleverde bevestigd kon wordèn.
Een beDerking van het onderzoek was dat de diepte rÍaaroD ge_
graven nocht worden naxinaal 90 cn bedroeg. In verband met
de bestaande bebouwing r{as dit eên voorwaarde di.e de ganeente
stelde. Bij de vroegere oDgraving echter was al gebléken rlat
de ongestoorde ondergrond dieDer lag. Dit zou zeker het geval
ziin op de betreffende plaats, waa.r een oever van de orngrach_
ting werd verwacht. In de praktiÍ< bleek de ongestoorde grond
inrlerdaad dieper dan 90 cm te tiggen. 0p een enkele piaats
is toch wat dieper gegraven. waaruit bleek clat de onrtergrond
zich bevond oD 1.3O meter. Omdat het ouilste nateriaal zich
in de diepste lagen bevindt kan over de oudste bewoningsfase
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van een vicrtal stukken griis aarde êrk- fiE.
""" I Hanilfrasnênien
;;;-;;;:" naar benerlen .le numÍners Ls ?.13' l's ?'5' tÁ ?'?' rs 7'4'
gezegd. Het outl'ste materiaal dat i-s aange-

niets worden
t"àrr." ilateert oit
dus

aÀ te-ae eeuw' Juist in het getleelte tlat
werat uitgegraven werd een aanzet van een waterDut
dieper
wat-fo."
oáalgat aangetroffen' omdat -deze kuil te
oi
"its.vallen
zich deeis uevond onder de fundering van de
ái"o-..itt.'.n
'
t.sïaaoa. bebouwing kon hii helaas niet worden - onderzocht
zich onder
nu ro.rentrant van àe insteék van clit gat bevond
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fig, 2 Overzicht var de opgavingsactiviteiter in

1980 en 1988,

een laag net 14-de en 15-de eeuws nateriaal. De put of het
paalgat kan daarom voorzichtig gedateerd wonden v66r tle 14de eeuw en wellicht deel uitmaken van de oudste bewoningssDoren op het terrein.

globaal in twee delen worden
onderscheiden. Het onderste deel is een dikke laag grijszwart
zand. De onderkant van de laag is voor het grootste gedeêIte
niet bereikt, maar de dikte kon vastgesteld worden op ca. 60
cÍn. In deze redelijk homogeen samengestelde laag kwamen de
meeste bodenvondsten voor. Het gaat hierbi.j om 14-de en 15de eeuws materiaal. Het aardewerk is erg fragmentarisch. Toch
konden een aantal randên van konmen of schalen worden gereconstrueerd. In fig. 1 is daarvan een overzicht gegeven. Het
deel boven deze zrr'artgriize laag was ongeveer ?O cn dik en
bestond uit vele soms wat dikkere. meestal wat dunnere laag_
De oobouw van de ondergrond kan
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De plaats van het paalgat/de put en de funderingsresten in

de opgravingsput van 19a8.

ies, r{'aar in veel recente verstoringen voorkwamen. Hier en
daar Leken deze laagjes ontstaan te zijn door verspoeling.

Bovendien kwamen lokaal

enige

leemlaag.ies

voor. Naar alle

waarschijnl i jkheid is deze bovenlaag ontstaan tijdens of na
de bouw van de oude lati.inse school. die in de vorige eeuw
werd gesloopt en vervangen door het huidige gebouw. In dezê
laag werd ook een gedeelte van een fundament aangetroffen.
De onderkant van het fundanent bevond zich oD een diepte van
60 cm. Dit zal een gedeelte geweest zijn van het fundanent
van het voornalige gebouw. tsij de bouw van het huitlige pand
is dit fundanent voor het grootste deel uitgebroken. Het restant was nog g€en twee neter lang.
Verdêr ln aÍnen in de bovenlaag, naast enig recent materiaal.
een aantal fragnenten voor van een zandstenen beeld van waarschijnlijk een adelaar. Fl'agrnenten van de kop en van de vleugels werden aangetroffen. hrellicht is het beeld afkonst ig
val. het voormalige gebouw.
Dê'resultaten van dit kleine onderzoetje bevestigen in grote
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lijnen het beeld dat verkregen was naar aanlêiding varr de
vorige oDgraving. Relatief veel 14-de en 15-de eeuws nateriaal is aangetroffen. terrr'iil de onderste en dus oudste lagen
niet onalerzocht zijn. Eewoning vanaf het eind van de 12-de
eeuw is zeker niet uitgesloten. Met name het grote paalgat
wiÈt op oudere sporen. Dit Daalgat is bovendien nog interessant omdat bij de oDgraving van 1980 een drietal paalgaten
werd aangetroffen die êveneens nogal fors r.Íaren uitgevallefl
en $aarvan er zeker é6n ook een insteek had van ca 1 neter.
Een onderling verband tussen de Daalgaten is helaas niet aan
te geven.
De omgrachting

die op de kadasterkaart vaÍr'1832 staat aangegeven, raakt het stuk tlat nu is oDgegraven. Ofschoon niet zo
diep gegraven is leek het er niet op dat de oever van die
ongrachting op die plek in de ondergrond aanwezig is. .tÍaarschijnlijk ligt de gracht toch iets verder van het huidige
gebouw verwijderd. Ook al tijdens de oograving van 198O bteek
de gracht niet helemaal oD de plaats te liggen die de kadasterkaart aangaf.
Concluderend kunnen rr'e zeggen dat deze kleine opgraving het
beeld dat aI bestond van dit perceel, zeker niet tegenspreekt. De ondergrond bevat een schat aan archeologische
g€gevens en zelfs zotn klein onderzoek als dit is nog de
noeite waard.
NOTEN I

(1) zie bijvoorbeelit: Jan Tinmers, flet hooghuiÊ op den ltubêrt,
Cenrcrts eem
jra. 27, 1985, n., 4,
(2) Over de opg.aving van tgm verscheen een viêr.tal artikêlen
in ccmerts Heem:
een.algeneen overzicht: Cfi jrg. 2J, 1981, nr. í, pi;perrofpen
en-pi;pesteren,
cH jrg.. 23, 1e81, nr.. 2, niitdêreeu,{s .u"á",..r,'ci. jie.
!i,"róà", *. ,,
êên Bchoen en andere bijzondere vondsten,

m ;is. 2;,"isÀi] ,*.-2,
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