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SOESTER VONDSTBERICHTEN 

Ten behoeve van deze rubriek verzoeken wij toezending van alle gege
vens, welke lezers ter kennis komen, hetzij door eigen waarneming, 
hetzij door mededeling van anderen. 
Bij voorbaat hartelijk dank, 

Redactie Van Zoys tot Soest 

Peter van den Breemerweg 't Klooster 

In een voor de aanleg van de rioolpersleiding van Soest naar Soester-
berg gegraven sleuf, tussen de Eemweg en de Peter van de Breemerweg, 
is in de laatste week van oktober 1980 een klein gedeelte van de res
tanten van het klooster Mariënburg aangetroffen. 
Reeds eerder, in 1958 en 1962, stuitte men bij gelijksoortige graaf-
werkzaamheden op dit terrein op muurresten van het klooster. 
Er werden toen wel door deskundigen waarnemingen verricht maar niet. 
op tekening e.d. vastgelegd. 
Al spoedig na de melding van de heer J.A. Bijl bleek, dat de vondsten 
te belangrijk waren om alleen een oppervlakkige verkenning uit te voe
ren. De Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) te 
Amersfoort werd gealarmeerd. 

... 1MSZ 

fiêh 

Een kijkje in de rioleringssleuf met daarin de grondsporen van een middeleeuws gebouw duidelijk af
tekenend tegen de lichte, oorspronkleijke ondergrond. 
(Foto: Riny Trost - Fotokring Astra) 
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Samen met de leden van onze vereniging hebben de heren W.J. van Tent 
(provinciaal archeoloog) en H. ter Schegget (hoofd velddienst) van bo
vengenoemde dienst, de muurresten, paalsporen en profielen in kaart 
gebracht. 
Bij het onderzoek is met veel genoegen samengewerkt met de Dienst Ge
meentewerken en de aannemer van het werk. 
In de gegraven sleuf werden 2 meter onder het maaiveld, afvoeren (rio
len) aangetroffen die ver onder het terrein doorlopen. 
Aan de hand van de gevonden scherven etc. mag worden verondersteld dat 
de afvoeren tussen 1400 en 1450 zijn aangelegd. 
Voorts zijn de restanten van funderingen gevonden die in sommige ge
vallen een dikte van 1 meter hebben en tot 2 meter onder het huidige 
maaiveld reiken. Dit opgaande metselwerk bestaat uit rode baksteen 
van sen formaat 25 x 124 x 5H cm. Los aangetroffen kloostermoppen met 
een afmeting van 32 x 16 x 8 cm wijzen op het bestaan van oudere fun
deringen elders op het terrein. 
In het zuid-oostelijke gedeelte van het terrein werden uitbraaksleu-
ven van funderingen alsmede paalsporen aangetroffen. 
De paalsporen hebben vermoedelijk behoord tot een houten gebouw. 
Gezien de geschiedenis van het terrein (o.a. de verwoesting van het 
klooster door Maarten van Rossum in 1543) wekt het geen verbazing 
dat er geen complete stukken van huisraad e.d. zijn gevonden. 
Als vondsten kunnen worden genoemd een interessant assortiment aarde-
werkscherven van potten, pannen, schalen etc. daterend vanaf ca. 1380 
of iets vroeger tot ca. 1600. 
In enkele afvalkuilen werden samen met aardewerkscherven en puin ook 
een niet kleine hoeveelheid dierenbeenderen aangetroffen. 
Uit een eerste bestudering blijkt het vooral slachtafval te zijn af
komstig van varkens, runderen en vogels. 
Naast een van de funderingen werden twee menselijke skeletten aange
troffen. 
Thans wordt het gevonden materiaal bewerkt bij o.a. de ROB. 
Ook de werkgroep Archeologie zal in de komende maanden de gevonden za
ken bestuderen, restaureren, tekenen, fotograferen en uitwerken voor 
een complete publicatie in dit tijdschrift. 

Werkgroep Archeologie, 
G. van den Beemt/A. van den Dij ssel 

De Eem 

Uit de rivier de Eem is bij baggerwerkzaamheden t.b.v. verbreding en 
verdieping een grote hoeveelheid laat middeleeuws aardewerk gevonden. 
De heer J.A. Bijl verzamelde de vondsten vanaf de stortplaats van de 
bagger te Amersfoort. 
Een opvallende vondst is een vrijwel compleet versierd dolkmes. 
De ROB te Amersfoort meldt dat tijdens de baggerwerkzaamheden op 
grondgebied van Amersfoort ook een stenen bijl is gevonden, behoren
de tot de Róssenercultuur (3500 v. Chr.). 
Het prehistorisch werktuig is door de provinciaal archeoloog aange
kocht voor het Provinciaal-bodemarchief. 

G. van den Beemt 

Dalweg 

In januari 1979 werd, in een wegcunet op de Soester Eng een grote as-
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kuil aangetroffen. Samen met de vinder de heer J.A. Bijl, onderzocht 
de Provinciaal archeoloog drs. W..J. van Tent deze kuil. 
Vondsten werden er echter niet in gedaan, zodat een datering onmoge
lijk is. 

De Palts 

Jaarverslag ROB 1979. 

In november 1979 werd door Freule Rutgers van Rozenburg van de Palts, 
namens de gehele familie, een stenen hamerbijl uit het Neolithicum 
geschonken. Deze bijl was ca. 1895 gevonden tijdens het rooien van 
een stuk bos ten noorden van "De Paltz". 
Deponering van de vondst in het Provinciaal-bodemarchief, in bruik
leen gegeven aan het Museum Flehite te Amersfoort. 

W.J. van Tent, 
jaarverslag ROB 1979 

BOEKENPLANK 

De bedoeling van deze rubriek is onze lezers te attenderen op publi
caties op archeologisch-, genealogisch- of historisch gebied, waarbij 
wij streven naar vermelding van die boeken en tijdschriften, welke 
voor de "beschrijving" van Soest van belang zijn. Mochten u nieuwe 
uitgaven op dit terrein bekend worden, wilt u dat dan aan onze redac
tie melden? 

Naast bovenbedoelde uitgaven worden van tijd tot tijd ook meer alge
mene titels, die een goed beeld geven van het leven van onze voorou
ders, resp. als leidraad voor onderzoekingen op de door ons hierboven 
aangehaalde terreinen kunnen dienen, besproken. 

In het archief van onze vereniging - beheerd door de secretaris - kunt 
u momenteel reeds de volgende tijdschriften aantreffen: 

"Baerne" Tijdschrift van de Historische Kring "Baerne" met als bijla
ge het volledige winterprogramma van de Kring. 

In het oktobernummer van 1980 een levensbeschrijving van de kunst
schilder Helmut R. van der Flier (1827-1899) door J. Kruidenier; 
en het slotartikel van Mevrouw E. Witsenburg-Horsman "Herinneringen 
aan Schoonoord", dat herinneringen oproept aan het leven op een lom
merrijke buitenplaats in de laatste honderd jaar. Met fijne pen weet 
schrijfster niet alleen het vroegere familieleven te beschrijven, 
maar ook de kenmerkende eigenschappen, die elke nieuwe generatie be
woners meebracht. 


