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Archeologie op het bedrijventerrein Kluizenmolen?

Een reconstructie van een bronstijdhuis (tekening E. Pijl)

In Sint-Gillis-Waas staat Kluizenmolen vandaag voor een ambachtelijke zone,
gelegen tussen de E34 en de Reepstraat, die vanaf eind de jaren 1980 geleidelijk
aan is uitgebreid. Wie de actualiteit volgt of cultureel geïnteresseerd is, weet vast
wel dat daar telkenmale een archeologisch onderzoek aan gekoppeld was.
Tussen 1989 en 2000 waren er diverse uitgebreide opgravingen door de Vakgroep
Archeologie van de Universiteit Gent en de Archeologische Dienst Waasland
(ADW) met bijzonder interessante resultaten. Ook de site ’t Hol, ter hoogte van
de voormalige kleiputten langs de Reepstraat, had in 1990 vondsten opgeleverd.
Aan de derde uitbreidingsfase van het industrieterrein was dus vanzelfsprekend
ook een nieuw archeologisch onderzoek gekoppeld en jawel, het was weer bingo.
Bedrijven dus op de Kluizenmolen, maar ook archeologie bedrijven!

Enkelvoudige grafcirkel uit de bronstijd (UGent Vakgroep Archeologie, Collectie J. Semey)
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Van meertjes en zandruggen
Onze voorouders hadden bij de keuze van hun woon- of werkplaats veel aandacht
voor het landschap. Vanzelfsprekend, want wie wil met de voeten in het water
wonen of ploegen door een moeras? Dat landschap is vandaag grotendeels
afgevlakt. Maar om goed te begrijpen waarom onze voorouders op een bepaalde
plek woonden, is een grondige kennis van dat oude landschap noodzakelijk.
De nieuwe bedrijfsgebouwen, het bosbestand en zeker de E34 maskeren het
vroegere reliëf. Maar wie goed kijkt ziet nog steeds dat de zuidelijke helft
(richting Reepstraat) hoger gelegen is dan de noordzijde van het terrein. We
bevinden ons hier op de rand van wat de geografen een dekzandrug noemen.
Het is een langwerpige oost-west-verlopende ophoging ontstaan door opgewaaid zand tijdens de laatste ijstijd (tot 13000 v.Chr.). Een heel groot exemplaar loopt van Gistel tot Stekene en dijt vingervormig uit tot hier. Hij is meestal
niet hoger dan een tweetal meter ten opzichte van de lager gelegen gronden,
maar wel een pak droger om op te wonen. Toen het landschap na de ijstijd
warmer en natter werd damde het zand de natuurlijke afwatering af en
ontstonden er (intussen verdwenen) ondiepe meertjes. Een restant van zo’n
meertje bevindt zich in het noordelijk gedeelte van de ambachtelijke zone, ter
hoogte van de snelweg. In het middeleeuws grondgebruik verraadde dit
voormalige meer zich door het gebruik als natte hooiweide, terwijl de zandrug
in akkerland werd omgezet. En vandaag herken je het vroegere meertje bij een
zomerse stortbui nog steeds aan het water dat er op blijft staan. Uiteraard
heeft dat meertje de occupatie in het verleden sterk bepaald. Het had heel wat
troeven die mensen aantrokken: het water trok waterwild aan en bood het vee
zelfs in de heetste zomer een drenkplaats.
Maar er is meer wat de plek aantrekkelijk maakt. We bevinden ons hier ook op
de rand van twee landschappelijk verschillende gebieden. Enerzijds het
zandige gebied, wisselend droog en nat, en anderzijds het uitgesproken natte
gebied waar nu de polders liggen, elk met een eigen vegetatie en fauna. Het
één is beter om in te jagen, het ander om op te planten, nog een ander om zijn
vee te laten grazen of de varkens in te hoeden, om hout te hakken of veen te
ontginnen …
Het vroegere meertje verraadt zich door waterplassen na een stortbui

Kluizenmolen doorheen de tijd
Steentjes uit de midden-steentijd (mesolithicum, 9000–5000 v.Chr.)

De oudste gevonden sporen van menselijke activiteit dateren uit het vroege tot
midden-mesolithicum en uit het late mesolithicum. De ijstijden liggen dan
achter ons en het landschap is getooid met bossen, meertjes en open plekken.
De mensen laten niet veel meer achter dan kleine stukjes vuursteen (silex),
verkoolde hazelnoten en wat witverbrand been. Omdat dit stukje menselijke
geschiedenis al zover achter ons ligt, blijven er nog amper resten van over. Aan
de rand van het meertje wijzen de verbrande vuurstenen en hazelnoten
niettemin op een haardje. Van elders in het Waasland is geweten dat men in
die periode tijdelijke kampen oprichtte nabij die meertjes om er in het seizoen
te jagen en hazelnoten te verzamelen.

Leven en sterven in de bronstijd (2000–800 v.Chr.)

Voor het eerst zijn in het Waasland ook boerderijen uit de bronstijd opgedoken.
Ze waren gebouwd in een stijl die verwijst naar de midden-bronstijd (ca. 1800–
1050 v.Chr.), maar de koolstof-14-dateringen plaatsen ze in de late bronstijd
(ca. 1050–800 v.Chr.). Misschien dat men hier wat langer de voorouderlijke
bouwstijl aanhield? Niet minder dan elf zogenaamde woonstalhuizen werden
er geteld. Dit zijn lange (ca. 19m lang bij 6m breed) drieschepige gebouwen
waarin in de ene helft gewoond werd en in de andere de veestapel was
ondergebracht. Ze stonden allemaal in dezelfde richting. De korte zijde aan de
noordwestkant was afgerond, terwijl de zuidoostgevel recht was afgewerkt.
Hak in hertengewei verloren bij de aanleg van een waterput in de bronstijd (tekening E. Pijl)
Deelplan van de opgravingen van 2013 met in roze de bronstijdhuizen

Het strodak werd gedragen door de binnenste palenrij, terwijl de buitenste palenrij
de lemen buitenwand verankerde. Centraal in de korte rechte gevel bevond zich
de toegang voor de dieren; die voor de menselijke bewoners midden de langswand.
Aangezien verschillende plattegronden elkaar soms oversnijden, weten we dat
ze niet allemaal tegelijkertijd in gebruik waren en dat meerdere generaties op
deze locatie hebben gewoond.
Nabij de boerderijen lagen er waterputten. Om de put tegen instorten te
behoeden weefde men takken en twijgen tussen verticale, aangepunte staakjes
die men in de grond had gedreven. Merkwaardig genoeg dateren die putten wel
degelijk uit de midden-bronstijd en horen ze dus niet bij de gevonden huizen maar
wellicht bij een nederzetting die nog niet is opgegraven.
Bij het leven hoort onvermijdelijk ook de dood, daar ontsnapten ook onze verre
voorouders niet aan. Voor de bronstijd is ons bekend dat de doden werden
verbrand en dat de belangrijkste onder hen werden bijgezet in een urn onder
een lage grafheuvel (2 tot 3m hoog) die omringd was door een of meerdere
cirkelvormige greppels. De heuvels zijn door latere grondbewerking en erosie
volledig verdwenen maar de kringgreppels zijn dikwijls nog bewaard. Op de site
van Kluizenmolen zijn in de jaren 1990 een enkelvoudige en een dubbele
grafcirkel gevonden, maar ook zij zijn ouder dan de huizen. Grafcirkels zijn niet
uitzonderlijk in Sint-Gillis-Waas en Kemzeke: er zijn er nog een tiental opgegraven
of opgespoord via luchtfotografie.
Anders is het gesteld met het crematiegraf zonder heuvel, dat is echt uniek omdat
een bijzetting van de gewone man zo goed als onbekend is voor die periode.
Het is een zogenaamd brandrestengraf, waaronder men verstaat dat een deel
van de brandstapel met wat verbrand been in een kuil werd geplaatst en niet in
een urn. Opvallend was de afwezigheid van beenderfragmenten van de schedel
die normaal wel goed bewaren. Een doelbewuste keuze waarschijnlijk, maar
waar is dat hoofd dan gebleven? Dit graf is nog 100 jaar ouder dan de waterputten
en houdt dus evenmin verband met de gevonden huizen.
Als je alle grondsporen en vondsten met hun dateringen op een rijtje zet, kom je
tot de vaststelling dat er gedurende de bronstijd serieus wat activiteit gaande was
in de omgeving. Van sommige perioden hebben we enkel begrafenisresten,
van andere waterputten en van nog andere gebouwen. Ongetwijfeld zijn niet alle
resten opgemerkt of zijn ze compleet vergraven door latere activiteiten terwijl andere
elementen van die samenlevingen zich gewoon buiten het onderzochte areaal
bevonden. Er is met andere woorden nog veel voer voor toekomstig onderzoek …

Crematiegraf uit de bronstijd
Vlechtwerkwaterput uit de bronstijd
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Een geordende ijzertijd (800 v.Chr.–50 n.Chr.)

Huizen uit de ijzertijd zagen er helemaal anders uit:
ze zijn veel korter en rechthoekig van vorm en
variëren veel meer in afmetingen. Soms rustten hun
buitenmuren op horizontale balken die in de grond
in zogenaamde standgreppels zijn ingegraven.
Uit de vroege ijzertijd, op de overgang van de bronstijd,
werden een vijftiental hoofdgebouwen gevonden,
weliswaar uit verschillende fasen. Zoals gezegd zijn
het rechthoekige constructies waarvan het dak
opnieuw op de binnenste zwaardere palen (eerder
een frame dan een rij) rust en de wand zich aftekent
als een rij palen of een standgreppel. Er zijn twee
tegenover elkaar liggende ingangen, uitgewerkt met
een portiek. De oriëntatie van de gebouwen is gelijkend
aan die van de bronstijd: westnoordwest-oostzuidoost.
Opmerkelijk is dat in een tweede fase de gebouwen
zijn ingeplant in een patroon van rechthoekige
percelen en daarop zijn georiënteerd. Voor het eerst
spreken we van een geordend landgebruik, met
enige zin voor overdrijving: de voorloper van onze
ruimtelijke ordening. De huizen zijn dan overwegend
tweeschepig en hebben dus een constructie met in
het midden een palenrij die de nokbalk moet
ondersteunen.

Reconstructie van een ijzertijdhuis
(tekening Gudrun Teuninck pam Velzeke)
Plattegrond van een ijzertijdhuis
(UGent 2010)
Datzelfde huis tijdens de opgraving
Deelplan van de opgravingen van 2013
met in groen de ijzertijdhuizen

Nog een verschil met de bronstijd is het grote aantal bijgebouwtjes. Een 70-tal
ervan, voornamelijk schuurtjes en graanopslagplaatsen, maken deel uit van de
erven. Ook een aantal veekralen vervolmaken het beeld van een boerenerf. De
meeste waterputten lagen nabij de depressie, het restant van het vroegere
meertje, wat betekent dat men toch een eindje moest stappen om zijn water te
halen, maar dat is niet ongebruikelijk voor die tijd.
Begraven deed men toen in uitgestrekte urnenvelden: de dode werd verast en
het verbrande gebeente werd bijeengeraapt en in een pot (urn) in de grond
gestopt. Op de site van de Kluizenmolen zijn geen graven aangetroffen, maar
zowel aan de Loeverstraat als aan de Herentstraat zijn er in de 19de eeuw urnengrafvelden aangetroffen, die mogelijk dienst deden voor deze nederzetting.

Met de Romeinen op de weg (50–400 n.Chr.)

Nadat Julius Caesar het land van de Menapiërs, zoals de lokale volksstam
heette, te vuur en te zwaard had veroverd, duurde het toch nog tot de tweede
helft van de 1ste eeuw na Christus vooraleer er in onze streken een duidelijk
Romeinse invloed merkbaar was. Die vermengde zich met de lokale gebruiken
zodat we spreken van een Gallo-Romeinse cultuur.
Romeinen staan voor een strikte organisatie, maar aan de rand van het rijk ging
het er veel losser aan toe. We onderscheiden twee nederzettingskernen. Een
eerste ligt in het oostelijk gedeelte van de industriezone, geschikt rond een
onverharde weg in noord-zuidrichting die een flauwe bocht naar het westen
maakt. Hij is begrensd door greppels en een drietal erven sluiten er op aan, min
of meer er op georiënteerd. De erven bestaan telkens uit een woonstalhuis als
hoofdgebouw, een of meerdere bijgebouwen en een waterput. Maar het is zeker
niet zo dat er een algemeen vast raster voor de oriëntatie van de percelen of
gebouwen voor de hele omgeving geldt. Dat het gaat om landbouwnederzettingen mag blijken uit de vondst van een Romeinse spade, een uitzonderlijk stuk.
De tweede kern bevindt zich 700m naar het westen en wijkt lichtjes af van die
oriëntering. We tellen zes hoofdgebouwen die uit verschillende periodes dateren:
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drie uit het einde van de 1ste eeuw en drie uit de overgang tussen de 2de en de
3de eeuw. Er zijn ook nog een aantal bijgebouwen, maar daarvan is de relatie
minder duidelijk. Hetzelfde geldt voor de greppels. Waarschijnlijk sluit de
bewoning die op het ‘t Hol is gevonden aan de overzijde van de Reepstraat
hierop aan. Opmerkelijk is een stuk luxe-aardewerk, een bord in zogenaamde
terra nigra-keramiek, dat onderaan een paalkuil is geplaatst nadat de paal was
verwijderd. Mogelijk een verlatingsoffer, om de goden of voorouders gunstig te
stemmen bij het opgeven van een gebouw? Vanzelfsprekend is er ook een
aantal waterputten gevonden. Drie daarvan zijn bekist met planken, soms
gesteund door aangepunte hoekpalen, en horen bij de bewoning. Een vlechtwerkwaterput, die daar los van staat, was gevuld met slachtafval van runderen.
Misschien een slachtplaats in de buurt?
Begraven deed men in die tijd in een brandrestengraf. De meestal rechthoekige
kuil werd gevuld met een gedeelte van de brandstapel. Dat omvatte zowel
verbrand hout als verbrand bot en soms een stuk aardewerk of een spinklosje
die ook duidelijk mee verbrand waren. Verspreid over het terrein bij de tweede
nederzetting komen er slechts zes van dergelijke brandrestengraven voor, wat
natuurlijk veel te weinig is in verhouding tot het bewonersaantal. Waar of hoe
de rest begraven is, daar hebben we voorlopig het raden naar …

Brandrestengraf tijdens de opgraving en doorsnedes in tekening
Romeinse waterput

Terra nigrabord uit de paalkuil
Romeinse spade
Waterput met het slachtafval van runderen
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De vrome middeleeuwen (900–1500 n.Chr.)

Het blijft bijzonder stil in de periode na de Romeinen en het bos neemt terug
de omgeving in bezit. Dit gedeelte van het Waasland stond in de vroege
middeleeuwen bekend als het ‘Koningsforeest’, een bos waar koning en graaf
langs kwamen om te jagen.
Met de middeleeuwen duiken ook de eerste geschreven bronnen over de
omgeving op. Er is sprake dat de zalige Gerwinus zich rond 1105 als kluizenaar
vestigde in het bos van ‘Cusforde’. Hij richtte er een kapel op en enige jaren na
zijn dood werd het bedehuis geschonken aan de Gentse Sint-Pietersabdij.
Onder de benaming ‘Clusa’ komt er een priorij en wordt de kapel gelijkgeschakeld
met een parochiale kerk, waardoor er ook begraven wordt. In de 13de eeuw
gaat het bergaf met deze vestiging en verdwijnt het geestelijk aspect ten
voordele van een pure landbouwgemeenschap die zich materieel vertaalt in
het ‘Kluizenhof’. Op hetzelfde moment verplaatst het centrum van de religie
zich naar de parochiekerk van Sint-Gillis-Waas.
Archeologisch zijn beide situaties in 1990 aangetroffen in de noordoostelijke
hoek van de ambachtelijke zone, maar omwille van tijdsgebrek beperkte de
aandacht zich tot het religieuze gedeelte. De oudste kapel gaat terug tot de
vroege 12de eeuw en was in vakwerk opgetrokken. Na een brand rond 1200
werd ze herbouwd met o.a. een mozaïekvloer in natuursteen. In de 14de eeuw
wordt de kapel door een stenen exemplaar vervangen met een vloer in
geglazuurde aardewerktegels. Pas in 1828 sloopt men de kapel.

Opmerkelijk is het graf van een zekere priester ‘Oltetus’ in de vroege kapel,
geïdentificeerd aan de hand een inscriptie op een dakpanfragment dat onder
zijn hoofd was gelegd. Het eigenlijke kerkhof strekte zich ten noorden en
westen van de kapel uit en was omgeven door een gracht. Waarschijnlijk lagen
er enkele honderden personen begraven, maar de snelheid van werken en de
slechte bewaringstoestand van het gebeente, maakten dat er geen nauwkeurige
opgraving plaatsvond. De hoofdmoot van de begravingen valt tussen de jaren
1130 en 1250.
Van de boerderij ten noordwesten daarvan, het ‘Kluizenhof’ werden enkele
grachten en waterputten opgegraven. Het was een typisch laatmiddeleeuwse
omwalde hoeve die als centrum voor de landbouwontginning voor de omgeving
functioneerde. Daardoor is op de rest van de terreinen weinig meer te vinden
dan perceelsgrachten die met de landbouwuitbating te maken hebben.

Kluizenhof op de kaart van J. Bale uit 1651 (RAG, kaarten en plannen nr. 467)
Stenen waterput van het Kluizenhof tijdens de opgraving

Dakpan met inscirptie uit het graf van Oltetus

Waar zit wat?
Het valt op dat onze voorouders uit de diverse perioden allemaal min of meer
dezelfde plek uitkozen om hun huizen te bouwen, ook al zitten er soms
honderden jaren tussen de diverse vestigingen. Maar eigenlijk is dat niet zo
verwonderlijk. De goede plek om te wonen is bij voorkeur droog en nabij
verschillende ecotopen, om uit alle landschapstypes het meeste voordeel te
halen. De rand van de droge zandrug, op de overgang naar de natte gebieden,
was dus een uitgelezen woonplaats. Het meertje, naderhand een natte plek,
was dat veel minder, maar was wel goed voor de watervoorziening, om waterwild
te bejagen of om dieren te weiden. Hetzelfde gold trouwens voor alle nattere
gebieden rondom de dekzandrug. Akkerland moet droger zijn voor een goede
oogst en beperkt zich dus opnieuw tot de zandrug. Vanzelfsprekend was het
oude landschap veel meer bebost of begroeid met heide. In de steentijd was er
bebossing op de droge stukken en een moerasvegetatie op de overgang naar
het open water, wat voor jagers-verzamelaars ideaal was om een tijdelijk kamp
op te slaan. Waar de bronstijd zich nog kenmerkte door een mozaïek van
akkertjes tussen beboste gedeelten en een open nederzetting, maakt het bos
geleidelijk aan plaats voor een meer open landschap. Van echte dorpen is
geen sprake, hoogstens van enkele boerderijen in elkaars nabijheid die na
enkele generaties werden opgegeven. Een situatie die in wezen weinig
verandert tot en met de Romeinse periode. Wel komt er stilaan meer organisatie
in het landgebruik met percelen begrensd door greppels en bij de Romeinen
zelfs een heuse weg. Tussen de Romeinen en de jaren 1100 is er weinig
beweging en wordt de hele omgeving overdekt door het zogenaamde
Koningsforeest, een jachtgebied voor de koningen en graven. Dan komt er een
kluizenaarsoord rond een kleine kapel en evolueert de vestiging geleidelijk
aan naar een priorij met landbouwuitbating.
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Met de financiële crisis in de 13de eeuw verandert het definitief naar een
loutere boerderij en gaat de cultusplaats teloor. Naar landgebruik weerspiegelt
dat zich in akkerbouw op de zandrug en veeteelt op de lager gelegen weilanden
omgeven met bomen en struiken. Er komt wat verder ook een windmolen,
vandaar de naam Kluizenmolen.
Sinds de late middeleeuwen ontwatert de Kokkelbeek het gebied, ongetwijfeld
een gegraven loop die in een scherpe noordelijke bocht doorheen het terrein
stroomt. Opvallend is dat dit lager gelegen gebied, dat aansluit op het vroegere
meertje, er mee voor zorgt dat het hele gebied in een oostelijk en een westelijk
deel wordt opgesplitst. Tussenin zijn heel weinig resten van menselijke
activiteit te bespeuren. Voor de ijzertijd bijvoorbeeld krijg je zelfs de indruk dat
je met twee verschillende nederzettingen te maken hebt, oostelijk en westelijk
van dat lager gebied.
We schrijven 1989 wanneer de NV Verberckmoes voor het bouwen van een
nieuw magazijn een heel stuk grond afgraaft. Jacky Semey vliegt toevallig over
en merkt een cirkelvormig spoor op, waarop hij de Gentse Universiteit waarschuwt en de archeologische bal aan het rollen gaat. Sindsdien staat de site
Kluizenmolen bij de Vlaamse archeologen bekend als een van de interessantste
vindplaatsen, vooral dan voor de brons- en ijzertijd. •
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Praktisch
De ambachtelijke zone is bewegwijzerd en ligt tussen
de autosnelweg Knokke-Antwerpen en de verbindingsweg tussen Sint-Gillis-Waas en Stekene. Het industrieterrein wordt doorkruist door de straat met de
benaming “Kluizenhof”.
Vondsten zijn te bewonderen in vitrines in het
gemeentehuis van Sint-Gillis-Waas.
Enkele topstukken uit eigen bodem zijn opgesteld in
het stedelijke museum SteM te Sint-Niklaas.
Meer weten: raadpleeg de website http://www.a-d-w.be/
of lees LAUWERS B., Archeologisch onderzoek in de
uitbreiding van de ambachtelijke zone Kluizenmolen
te Sint-Gillis 2010, Onuitgegeven rapport, Sint-Niklaas,
2013, 225 p., Diverse Jaarverslagen Archeologische
Dienst Waasland vanaf 1990.
Deze uitgave kwam tot stand in samenwerking met de
gemeente Sint-Gillis-Waas en de intergemeentelijke
projectvereniging Archeologische Dienst Waasland.
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