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ZADEN EN VRUCHTEN UIT HET MIDDELEEUWSE KLOOSTER 
MARIENBURG TE SOEST 
dcor Drs. Jarsneke Buurman en Pauline Wijnmaalen 

Tijdens rioolwerkzaamheden tussen de Eemweg en de Peter van den Bree-
merweg in Soest, stootte men in de laatste week van oktober 1980 op 
de restanten van het klooster Mariënburg. In een rioolsieuf werden 
twee meter onder het maaiveld fragmenten van een afvoer- of gangen
stelsel aangetroffen, dat op grond van de gegevens verkregen uit het 
gevonden aardewerk in de periode 1400-1450 zal zijn aangelegd. 
Met de vraagstelling of we hier met een afvoersysteem (riolen) of 
met onderaardse gangen te maken hebben, werd van de vulling hier
van een grondmonster van 1/3 liter genomen door de Historische Ver
eniging Soest. 
In het laboratorium van de botanische afdeling van de ROB werd dit 
monster op het voorkomen van vruchten en zaden onderzocht. 
Het monster werd gezeefd door drie op elkaar geplaatste zeven met 
maaswijdten van resp. 1, ^ en ^ mm. De op deze manier uitgespoel
de resten werden onder een binoculair-stereomicroscoop met vergro
tingen van 6x tot 50x uitgezocht en geïdentificeerd. 
Het monster bleek rijk te zijn aan goed geconserveerd botanisch ma
teriaal, zoals hout- en bladfragmenten, stengeldelen, fragmenten van 
veenmosplantjes, zaden en vruchten. Ook werd een grote verscheiden
heid aan microfauna aangetroffen. Slechts de zaden en vruchten zijn 
gedetermineerd. 
De fractie groter dan 1 mm werd in zijn geheel onderzocht; vanwege 
de korte beschikbare tijd werden van de middenfractie ongeveer de 
helft en van de fijnste fractie twee theelepels onderzocht. 
De volgende tabel geeft het aantal vruchten en zaden per soort, 
zoals in de uitgezochte fracties werd aangetroffen. 

Gekweekte planten 

Cannabis sativa L. hennep 1 

Vruchten 

Ficus carica L. vijg 4 
Sambucus nigra L. gewone vlier 3 

Rubus fruticosus L. braam 1 

Onkruiden van akkers 

Stellaria media (L.) Vill. vogelmuur 11 
Chenopodium album L. melganzevoet 3 
Sonchus arvensis L. akkermelkdistel 3 
Sonchus oleraceus L. gewone melkdistel 2 
Polygonum persicaria L. perzikkruid 1 
Solanum nigrum L. zwarte nachtschade 1 
Sinapis arvensis L. herik 1 
Rumex acetosella L. schapezuring 1 
Ruderale planten 

Urtica dioïca L. grote brandnetel 92 
Chelidonium majus L. stinkende gouwe 14 
Rumex crispus L. type krulzuring type 5 
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Urtica urens L. 
Plantago major L. 
Arctium lappa L. 

Weideplanten 

Knautia arvensis (L.) Coulter 
Taraxacum spec. 

kleine brandnetel 
grote weegbree 
grote klis 

beemdkroon 
paardebloem 

Planten van vochtige standplaatsen, langs oevers, in moerassen 

Lycopus europaeus L. 
Oenanthe aguatica (L.) Poir. 
Ranunculus sceleratus L. 
Epilobium spec. 
Pedicularis palustris L. 

wolfspoot 
watertorkruid 
blaartrekkende boterbloem 
bastaardwederik 
moeraskartelblad 

Planten uit bossen, struwelen, houtwallen etc. 

Betuia spec. berk 

Overige 

Brassica spec. 
Carex spec. 
Caryophyllaceae 
Compositae 

kool 
zegge 
anjerfamilie 
samengesteldbloemige 

60 

4 
3 
2 
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Hennep komt in Nederland niet in het wild voor. Het werd gekweekt 
vanwege de bastvezels waar grof textiel zoals zakken en zeilen 
van werden gemaakt. De zaden zijn oliehoudend. De plant heeft ook 
nog medicinale en narcotische eigenschappen waarop hier niet ver
der wordt ingegaan. Het wordt aan de lezer overgelaten om de vraag 
te beantwoorden voor welk doel de plant hier zal zijn gebruikt. 
Vijgen zullen in gedroogde vorm vanuit zuidelijke streken zijn aan
gevoerd. Het voorkomen van vijg kan betekenen dat we te maken heb
ben met menselijke faecaliën. Immers het is niet mogelijk om de 
pitten uit de vrucht te verwijderen voor de consumptie. 
Iedere vijg bevat een groot aantal pitten. Zij zijn zo hard, dat 
zij het darmkanaal onveranderd weer verlaten. Dit laatste geldt 
trouwens ook voor de pitten van bramen en vlierbessen. 
Deze vruchten kunnen in het wild verzameld zijn. De braam en de 
vlier zijn inheemse soorten die in de tabel net zo goed in de ru
briek "planten uit bossen, struwelen, houtwallen, etc." geplaatst 
kunnen worden. Men plantte braam- en vlierstruiken echter ook wel 
in tuinen aan. 
De overige aangetroffen soorten zoals deze in de tabel zijn weerge
geven, geven een indruk van de vegetatie in de directe omgeving van 
de plaats van bemonstering. Berk, grote brandnetel en stinkende 
gouwe zijn in het monster het rijkst door hun zaden vertegenwoor
digd. De grote brandnetel en de stinkende gouwe zijn planten die 
karakteristiek kunnen zijn voor ruderale, door de mens beïnvloede 
zoomvegetatie langs bos- en struweelranden. 
Zij kunnen echter ook kenmerkend zijn voor verwaarloosde tuinen. 
Het hoge aantal zaden van deze soorten tezamen met het hoge aantal 
zaden van de berk maakt het aannemelijk dat zich niet ver van de 
plaats van bemonstering een bosrand, houtwal of struikgewas zal 
hebben gevonden, waarin de berk de voornaamste houtsoort was. 
Akkers, weiden en sloten zullen zich in de omgeving van het kloos
ter hebben bevonden. 

De boerderij van het vm. klooster Mariënburg 
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De resultaten van het onderzoek van het grondmonster geven helaas 
geen duidelijk antwoord op de vraag of we hier met riolen of met 
een stelsel van onderaardse gangen te maken hebben. Het voorkomen 
van pitten van vijg, vlier en braam is te klein om met zekerheid 
te stellen dat wij hier met riolen te maken hebben. 

Het aantal zaden van wilde planten uit de directe omgeving is ver
uit in de meerderheid. 
Het gangenstelsel maakte na de verwoesting van het klooster in 
1543 langzamerhand opgevuld met materiaal uit de directe omgeving. 
De aanwezigheid van veenmos kan worden verklaard door het voorko
men van veen in de nabije omgeving. 

CONTRIBUTIE 1982 

Ook bij de Historische Vereniging Soest is de schatkist aan het 
einde van het jaar nagenoeg leeg; vooral ook, omdat een klein aan
tal leden verzuimde de contributie over 1981 te voldoen. 
De penningraeestci 
de contributie ad ƒ 25, 

dringend beroep op alle leden om 
per jaar over 1981 (voor zover nog niet 

betaald) en over 1982 nog in het eerste kwartaal over te maken op 
rekeningnummer 3599.02235 t.n.v. de H.V.S. bij de Rabobank te 
Soest. Wanneer u betaalt via het postrekeningnummer van de Rabo
bank (nummer 212.775) wilt u dan tevens vermelden, dat uw remise 
bestemd is voor rekening 3599.02235 van de H.V.S. 

Door uw medewerking maakt u de voortgang van het werk van de H.V.S. 
mogelijk. 
Bij voorbaat vriendelijk dank. 


